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 ا رمق ب ضلع ابل . راسا اهنان ار رمح كيزلا 0 ا
 0 7 الامد ىبميا رك ماوس. ىلطصلا وبن
 ةرياص خالو بح 0 ءرياظرملا ملا ى لكم مل راضلا
 ”محاسلل ضو مل انس هدر فام صناع ١تسرلا| مبلل نيرئاراسزلسو

 ارق ةرعارع ٌلصْعَسل او ٌىيرطلا لبس ب يجئناو . لل هسز نت 210

 لولتتصإلا طس |يريسو . لكل اا ندعي. كل انض تاكرفم
 ده ةمَصلا همتاخو لوصفو مدغم ىلغ ارتي م حاسما
 مسن هرم عرطتتى لام وامل 2 0 تادامعا لأدب ىتئابامو
 | معا رصع عام و او ايمحاولو ريداقلل ل ارح اب نصي عيهئلا
 250 يس نيهار ا لضتساو اراك اصاضد
 وبما لاي جاما
 1 0 0 راى ولازرهو
 0 0 : |ررصّس رن وكلاهما !ىاعرغ بط

 لئابامساةرغمنرل |لصسوكمب ان نامءلاوكس را حوهر اًضاااكرروللا -
 بولطلن امنا اههيلكو ا رحارلا ض اهناوامبّملا» ارد ايو طا حارا
 .بيوطلن منا اميلكوا رضامنارا طخ اص اولا ع .روااطخ رح اس

 متحاسم بولطلل ناكنا ايريلكوأ رض اميادا صال 1 لفن رهام

 ا 2 0 وطسر يخت نع رابع شح ىو اممج

 ميل نعومي هدام راع هوب صعب اعرف ن يطا
 00 تاع ا ا ان زولا سر يئضلا | نع
 0-0 درعنرابخرل رع 270 »يصح ام نع كنس

 9 باه رضاك 00
 : 0 رديتر لع وطصم زاعبرلا



 -__لضصتونل و سكلاد امري دهتلا  عوطصي ىذلار سد املا م هرغدا عارذ هداعبا نمدحاو اعلا بلك اساس بخ امد صير ايخر/ن عون
 ىما وما رول ارث راصتم اهتيسطُن اما تواهشلا ا قيبطتلاو ناو الا
 لصسرغو مَ انا ئمَقلا لصي ضع هلا و درصل اكزاصُمْس اعلو ثاامرلاو
 درعلاركاو صمت اذرلأو لصسم اك رتش ص ناب ناو ارا مث ربل صفو
 نامزلارهو نازل اراد ض اور ارم ار عزت اندلا اقام ل صتلاو ريغ دل
 مسا رعلاو ىضعلاو لوطلا ىنعا ىردالا تاجات يسضن |نارأمقملاو
 مش راث) داعيربا مل نال ل افش دل ئ اوعو مسج بخ ةث د باثا داصير لا د
 رحاو لك يإرزذ ار دصنرل َطُمئلا و راو رمز مل طخاو كا رعل أ ساو
 تاذ تسبل ارنا روث ميدل ى للا نيرا ممن ان طفنلا رار خرلا مياسب ارم
 قلنا ليلا لم بلع طخ نار رطب اره نمد سبلت ام كا مب اند
 00 مب ارنوامه حرمة امير هام لس: طر لاعبا وواجهة اسم ا الو تزلا,هروصق ليو مسلي ئوفرمدةيظونلا ف تيبل ولعب اريك ١ (بوالع طا بط بسلا سو وطداف نوملاو لوطلا نعاطصسخ 20 نيئبصَو و سك مل مب لثاو ''اصرا اضادز اب يسحر هيلا 5: راش ثربان وكر عر ضولاب هالو مل : جري ضو وز لب طنا
 لوطلا معا طضن قصاو رح جوا للادا ءل خلا طخ رضنم بلوط 7

 هانطغىزحا طن لا ىرتسو صون نص ثري ل ضرع ربل وطور طقم
 لو( ى#مشلا نير جاحل كمن دول ايلي سسح ا حال ذ لك ديدلو نات
 ىهلازصنرلا دارنم دلاو اين الى تو رطملا ذارتمرلل اكيي لوطلا و هام او تيمزلاو
 ١ ةريانزج د عامذلا م ايرومسي ىلا ترلرأ لصفة راند 000 لز الا نئئنلو توطسلا سب ام ودحر هاو نفل و نر الا دام مدلل ل اهني
 يصارع 2 م ةروكدملا 25 ديلا

 مهببص سل
 هن فوطصقصاو ةرعيزإ لوم



 فكن ةئئ اهو اهبصا ند رعد وبس عر ارولارو سرعا عاشو
 نوئردلذ نانما ىف ديلا غارب سلو خارذ 2 د مح الا لهاا لغ ةداملا
 تايهن تس وبصرلاو ولاصا ار امضِسلا ت اضيق ين امن جد اعمصا
 0 عر يظل روسي تول عصرا
 هيب يس اررلا لم مري رّقر الا عار و ليلك نم كّرلاوهلت نوزرلا
 سبب ايري عارذ لن !نرعلا ىرجو عاونا لربع ذ دلا نا صن
 ةقعنو ولاصأ نوع راو إرم ادرس ةر ضاوي للعو
 عباصأ ضررا ضبْملا نامولصمو ٌناضبف هس عارنلانا سكذ عاسلا
 قفاويازيهف تاهت نامت مت ىكذ نعرسزمو يشل عارذلادإملا نولبت
 تاَضبَملا فولّض اب لوّمنوا احبض(ن ون دلو نآدما ازد ةيكس إل
 اضن عارذلاز ا لاق نم لوب ديران او اصرلا ضررح ناضل
 ميمنارل ءارذل صان وككد نبت فعلا ن ابرج انس د دقمتال ناك غانذ عا
 بص[ ٍن م ضءعا ارو اع ارزل ا عبصاو رولا عر نلا عب ان م ضرعا
 قص ث نالاارولا وار لانا ماعاو لمانو كل دار ينسف ىفرشل اعارذلا
 و ةروجرلا يسارا ءار لاا نع ص صنت اجلا |ريذر اهبل عرسنل مدد اسم
 عابزلابضدر عار ز ميم الا حارذلا نا داولعلا ضعت نكد و ناعبصا
 توارنللار وبلا ضرلخن اف ناو عيزدل/ن ميري انهو ىيزسلا
 يحس و عملا [سو عرعو تليد لعام ضلا ا.ه, اضاع ىئدضتم يب
 عليلاعيذا مس ررارعتسا ترابا ل لأ اردد نييعساب تيبس انإو بابلا
 لشرلا صو درا سلو عبس ميلا عاشي عرزا منام نوف, يعش ابلا
 أعارذ نوتسراوط اجرذ سم ناف لصره نبا نوكسود قزم /اغب
 5 ازسو ريلا عار طب نوناحتو ميس ارلاب
 ىعا بصل لشدلا بورضتو مو نعَعلا اسوء ارز امتسو عام فرلا
 نيل لو ملا نفر ب ملا انو 00 اذ يسد ميامناللم
 - مس: معلا نبي صل ا لعد اعارز نيرو مس ىنعا صل اوي رفنو

3 



 ١ نال 0س اص كلو ارك دل ء معن املاو عرذا

 1 يو 0 ا 5 7 ع
 0 2110 عسصق رع: تكن طف سف نب معو سيرا نار لك

 مرش ع اصن نيرع ولو ىيتسسسم ن اسف طخ ون لص
 0 قير منحنا اوهرو يضيع سمن روصو نينطقن نب ل صر ططخرصتا
 رعادرلاب طاح امو حو ر اهيل امص ابسحاب كا دي هس ابا تف عراك

 اصور اد ماظن, جولع نافاس وهو ىر فرب خد دحاد ماظن عىشتلاو 3
 طضلاعفل عع سماتي نيف ل مطتادل |

 هس عدس ادم حام ا مع انصو م راوساو تن جا
 ديف عام نرطولا ايهرشم ثلّنملا ميو لن نمير اعأ ططارهد قاس
 تاطخ ا نر غروصل بلغ رع اثو نائاس كل اذ نوكي
 ىنلاطغارعو عضو نيم افلا ط وسبل اد ناقاسلا رم تاما
 / ةروصلاهربك وف اوم امل | تارجنم نا نص عالم ميلا ىبني
 صرسساو ميلا ىهني لا دادس طبغا و ضطض ىاق
 تتم اول ثببحب 00 هارت ضآر مكة فذ مز امش رص ا سب اف ا م 2| ديفررصلا نيكولا

 عمرتولا هداددع ملاطلا طارش وأ و عخأرملا هلثذ ص ضر اسر جنم ملظس ارو طه امبص صاري أ
 كامن طخرطو عافت الاواز م م ابش انشاء اسفر بون :

 5 غم لعد رو روهلاورع اهنا د ب رام ارمتشو ضررل/ أسما
 وصلا ن7 ناش انر يسبح زن هث رع . كبيس عدا طخ

 0 اس نيييوان قنص نع صاد طخ قع طخ ماد سو
 وطي عيفولاودومجبرسفار اني ملول, فص رعبا و اروح مس و داو لاف
 تري اغا طف لع دوج قطب نزلو يغلان جد نع اخ سماع
 حللز ىلع نرع اهلا د معرض رص اولع امن اذ كلثم ا اياد
 ميزازااو سيئولسج ن اًيوارلا تناف ناو ةئاق نوان ست ةصاو لكن بلع
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 ةراج_- رتوش

 | فى وص نه ةيجطنم ىركلاو ٌءذاح ىمش امم ئفصلا
 داولا طلاس بينما: ط لاذ ةىسحبو تىطسم لا سنت ة يوازن او
 َ 1 ل هيو د رامب عماد
 اني نار ص طخ دلع ارمني كل صن :طقن د اع مديل
 ىيسبنج نع ني داكا نائيو انلادص اره ةيوارلا عمن اهلاواصاو
 كيؤصاى تلا ةراحل أ ز ومع ماعلا ىعسلو ل نع ىلع ماد مهقتتسم طخ
 طم ره |: لاو عللز ل اشم ىنايسورحئاقلا ضرر( ىنلا جة حر صنم ادا
 كامامرلا عسر ريان دل اره رك ممارام ن ولين ناب رض ضمد قرشا فصنلا
 شفإا ببر هانرهو سسرقلالا را م خرزنا طخاوه بجاد كن
 ةررصل عزبكس وق فعضر تو مضاو/اطيذ نسر اوه امااو

 . هلا ب

 وزاقتطمر هوو: غووتس اًضنان است ضيعتلا و سقتما ودا
 حامسلا شكك رل ىو شم قدم طن ضعر هد
 ماتت اب ورع: عا ميلع متجحا طخ لك مب اهرب وسو منع
 ىافرلازم نسسوئوطسابط احأن أو ار يعطف نم :ىطخ لل ةبسلاب . قعاف وك ارربسوف لصيرسوي ]كل بسنلاب سو اردخار قد اذا | فصنلإٍغ وأ ضصن ار لخار وب طخ لوطا رهاه قو قءار ىسخرا, طخوعسلا ان طاح اخ ضاحت اد عاضنر اريعس
 نإناطلا نيؤصناازم و قتلو مح لصيد من رعاد نم اًعضن ٌىوضب

 لفشلا انف سوتلا لذ ارزم نيالا شالا كللت بلعخ نع امزلك
 صقاز نصا ءاطم معساو راب صضدولع دار نارك له معسا
 اىبتسرمص مزوهو سلا ضخ نع

 وأب هيس خلا ملك بج اوريدجتاسونويسلبط حاناو
 مع أ

 ممرطا



 0 ردع هنكرليس تت جبوتسل د
 نه)كر غلا ث ايوتساوبيروتلا اولهم ناس وقوصس اب ط احاوا مهم“ خروصلا نيكل ردهه مري ]فشلا اءيف نرئار نمر اريغ نس وصلا لكن وكيوا
 سي ودم ا لقشلا هل مساق, ترعاد مد ص ضصا نوكض يصننلا
 نيزعزلل كيرى هاشلاو «ىبيعا» ةررصلا يلا را ىضيبلا
 3 7١ فمر 7سلندر طصد نم نبك ثاسوملا

 ؟ييودمو ضروس للاخ ةودخمىفابلا لاذ عاضلا نم ملقع أ از6نيملضى ا كلثلا نم يا نط ١ نيلض وجا باو مهتتس طوطخ رم د صبحي طيس لكتر فو ترتيب ظ دملئلالا_ رصن
 دهرا عوج را )| وز صيرا ثلاثا و مح انا و قرع ءعراضاص ١ لس
 سي ١ ىيككؤدعلاار ايام تسلا ىلعامرنب لصوولو شع زي ترضوزممس
 اسمنت (فارعمت هل مز دعلا ى عن اييتلب يةبدازب ن اطبك
 |رملحش ورع مدعو مع رع ردضا ىزا اق لذي ىكبو عرلضرلا
 اينو هللذب ىسر شع ران رشح تعا اودع حر عراض | ىناك
 مربع مع ريا | ىلا عراضرلا ىر اذ ولرع ضضدوحتو ناذاسلا
 لفشل هيف سلو مل نر نولي ا نكي دم نرد ر ع ظول ام اج مقا زل زبه ثادب ىعدد رح و سع ضار اوحو ني أس رانج مثرع او عر
 ليطر/اويضلا برع نا ناو مح اذ قيطحرلا ب وازلاو نب داح يبو ا لم
 ّ | بكسل لاس لسا انهو نياق ايلا نيل ضلا ور عزم عا
 مصزخل ا ه باو نراك عبره ميرانو ل اًماَئد 5” با 7
 هيبئارور ةداكاو ذه اعلا رود و مرجرفتملا تاستلشملا ا اوز لعام
 ُُ منع نول/ن ا ليه داب رجو نيئداحح ليو ان تلم زرت نامغعا
 1 ب, فرصا رباع راضرلا فراخ عب توك لص ٠ن ارويص ايلوايب سا ,  تلللا يبد مج غش نااماخ,نل الإ امو تان اذ تاس وا
 +. ةردصلا هزيل كلذ (#كلا داونتس اب نول نا ارينا

 هى
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 ةراضر/ى دعو ره

 ناارهاح | اًضلا نار ومصارلو ابر كلثم ا ىمسو ان ولك اامإو
 نولكنا امرشا 0) 1 ةررصللا نزيك راضرلا فردتخ اعبر وك

 : كال وعسر ةراحن وكت نا اماو 1 ات

 هزوصل منيلوراضالا فردتقح ذأ نوكعنا ىددلا رص خر ااوايب
 هالو < ءروصلا هزيبكخ راضرم اوما وكلن ا مه انا نيج
 تلا نا نينه ةروض/اوزببكن لذ الا راوتس اوم نول ١

 أياوزلاداحرلا نوبل ريو ىرتس ناو اهيِغ انيدبو_روصّوخبس

 علاضرلا ىز :2-رصن
 لدراأ اما مسرل/ أير ىحعا نينو عرلضرلا ى اوس نامضوهو
 تاور يلب ىمل ةنايررلاعيل 00 هراوط رض اذا كزلار و
 تراكمو عواض ايوتس نرلهش لاطسا ميرا ضب دو اصع
 17 .طاحا ناو ءروصر عجن ملف تامل ااو اهاَملج
 علب هذ لوطل 2 طوع حللت ترم او طوطختش
 و ناب (ضلا طوضنكا ناو نار رد نع قلطد و برم
 0 قسبئال اداب 0 ةءررضسلاو 0 دومع
 مقلضان وتس هيلا رصوبملا نول مه 5 مدام ارعبن أ روخ طخ

 | الك عراصا ثلع ثمن اوا ةروصلا عزبه اياوند
 0 ىذلاربت نيملا لو 00 ع
 ناو هم م اأو ثم تفلُخ او رع رلضا

 | 0 لكشف نع نيالوتم نياعلض لك لوطا صحا نك عواضرلا
 5 | سعف هلأ نيكو الو دك ا

 مسواضبعرلصا نولرزل ىدلاوبر د اقل لس سما مسشو

 هس سرج نر صلا ننبك بار اكنملا نماكع و 11 امو اياو ربو
 هيلو لوزان ضر كرت ” عداصر لأى ق راس ن اهينويذا لانو
 تاملضرنس ع زاونب لاوع 2 املا تحرحااذا رك رم [ قرت

 ىف راسو



 0 تاور صرب اسل ةعنررل ادع امم ناعلض د ليد
 هزل قيزكى د ب سر ئارضع نك ص خد لاب اهش او تافرهس لاذع
 ف”نازطا"و ناي زم ناملضومل ا ريو سس ةضدز] مروص نهد
 . اقونمذرلاو اعيقنسس ارح اذ دل نالت ناي زاوتم اخ ناضصتلم
 تسااما زوو عرباضرلا ربك, عس ارب سد ىف ج باص ر أ د زرع ناو 1 1 - رمق ىاشصلاو نصين لف ىصس هلل لف تاق سن ايققلملا ميضاررو ٠ ,اررص مرو سيقنرلا ىزو مقنر از عس كلرلف
 للاقباط رضا توان ناخ دلو ا ارك مع راض | تدان
 ايفا تس وزو سسدسملا هنسلا ىذوف د عريانص لا ةحتو زو سما
 نص ملوح رك ىداتنراوا هز قوناعز لوّمناردهو
 نادك سمسا عرلضا مو ذ لطشلا انه زلاضرلا فات
 عر ثز ىواسل ا عن طعن معلا لا اردهو راض امس
 ٌتسراعو زول انلهد رع ا سغرح ارزو ل خؤرسعلا ىد رهنر
 انو( لإ نود هبت عردضرلا قرثكلا لاط شر | نمادداع
 زود ل ناطس ]كس ل 4 ارت د اعرصلا صوم تن اوس
 قروضا زيك اذرط ساو مطسر صنع ا اس طش
 . قوز 4+ بتروص نه و صرة ل طش رصد شر سس د
 الد .٠> ةروصلا سكن إش رصف شل وذو

 ..ةروصلا نربركه اذرطرصتك اومطس رون لك ليطم اه ضوه ديب هل امر
 ”ضيسداضلا حاز نم ىس عصي انس ناوطسلا روي ضمن زم
 راصم تاءسمل ا روص لس
 راوس تلْس لكّتص اسم قيطو ت الملا لاسر م تملا
 ياسو عراضرلا فردا لع اررجر نموا ارمي اهدا ةيدارلا داح نا
 «لكوضتو ا كلنا هلذ رك اذ ١ : نضضد و هروح بغت نا غاصردلا
 لد اعلا قلرطلا و مدح اسربز لصحاام/ اخ اد لوم روم



 مصائب طف دم هروغررلوت
 بتاقايا الضرراره ءرت لا
 هد اسب

 تنازلات
 هئو) هلل ل

 مسلمات

 ل ةرإد اضيف

 7 إذ (لاىرتلا

 ثرع اهلا ىن :قئارثاراعا

 قرع ةيدلس نلطملا انها لش لعاو عال رلا عو ( شلل ميوازرلا داكأ كلما
 ماوان قوس ىلع لكث الرع ريضا فاضنا ى عع من يدان

 ١ دووعلا 0 احلا تضر ىلع تير ومعأا ن ان

 0 ةئدل تانلمم ادم د ارعضن ىلع

 "اع ىضل لع صر لك رعي ول لع ع غب
 0 تل وواضاب وا ار لكن 8

 0 ءرومت ف رياص عدد |ورعرع راض ام رص او ل تلم
 وهلا ضد بح اذ ميخاس ماير فتن امدبو مس 10
 اعاد ل صاح نوير 0 علا فصنوا ةرع اعل لذ
 رروص نرهدو قتلا دع مح الل © انلتر

 عضل عونم رك رورعلاد نيداسلا ىداسنلا يوازلاداحب ثلثلل حاسم اإد
 ٠.١ عم نيب تداغتلا ض ان نادورحلارج احا هيرو ب ام امل اج كلا
 7 نوئرمرو تس »د رع اهل) فيض بو اي امو نيد (لاها

 الإ اضول لازوف د هدو اباوص نكي يات هلذ دب و دنوتسوظإلا

 | صانع اس لع كر
 ا . تباعلاو مي امل صاما ن د هطول نرخ تع 2س اوه وع
 ا لص او 1 ' احن مّيرع اه سجون رأى لع ناونأ هدوم نال منح ا

 رمل ذود دورعل |رراع ريخاول ةرغ اهلا تدهبخن او نوعبلاو مسام /ز نم
 نس ونسو صاراوعدو دووعأو برى لاذ امن م تدل ام سنالإ ندرو

 هدم تورو شس رطل رصل هللا مي ةداموهاو نات الادص اوبرم

 دلو نإ ىنعض أى ير عم نع نودطم ا رع اهل) صتضد دسرصتم
 تفرعرقو مرر عم نر راو نيداسا 00 محن او نع اعلا عو سعوا
 مسكي غوعاعلا فض عبدو نبتس و ضر انكي دررعلا برو ع جلو رورعلا
 لك ةبام از مب اما خوك ب ةرع اغلا ضضدر دروعلا و عبر عباد نير لذ

 نسرصار



 ]4و ة م عرقرع اهاءاْس نافولر هاك ررضلا هد

 3 :ةررصلا هلع نولسئ حالا عزت رمل راه دع ملف ات نورص ولو
 كسا ولثيعراضا نردضدل لنحت رع لف ع راضرلا ف

 منور زرعا لالرتع نهر اوربع اظرلاو عع مارت رق انها
 ١ دارا أ رشم دا لصد زد ره تاو سعت ادع مراد ع

 ظ ا ام درستصا رح ل عوار شيئان ع عير ادع
 : ثتدح نيكولا نع بعاد ٍيَأر اببعع اب ن وكب م يذل مل افون اسم تد راازان

 0 الا داعار د سعاده ع راضارص تل لبق
 هلومتيررط اذرّدح اسم مك ع اس الع معبر د عيوتاولا ه روحو نعمت
 م 2 سي او نعيرا بزصلاز مزصا 5 0 طبول ,ررع ان نصنف
 قيطراف صام اثدراودوهل ا لا ار بجاع حاملا

 ضدردا اميز ار طعس جا تساوى يرصلا و عجل هس سداابلا
 سعرا ور يقل 2 اجاطراصرلا ل عا هع تدعجرلو ةرع ار عن

 لوتسد ةصسضوب امو دو رح اهلا عع نيعداولا بولضلا ص خارعؤلا
 فيس نورشو محو نائياموهد [زوطا رممىلارع هم مح
 نر اردو رع ادك) لع نيكو شما اه ن وضو مس أ هل
 مبان لصاعإ نكي قرخ الا ىلخ ةنررلأ د زف جدر مضل جر خي شخ
 روس مومن يسارع ضضد لع
 اح عا مهم مرو ورت مدرع اهلا
 للا يباع سمول اف 8 2 اداو
 فعيراو يراد ىبب ضضرلا ىآإ ىنل ويضل و صو لعل دانت امم ندرثع 3
 رع زلات ئاق ن زو ضو فل ع اسي دما ع نارا دول دعانا وهد اه ذم
 ىلا رجاعّ وسو صارلا لماع ميال ,م اوسع انماو سع اشار رحل اذ

 كرامه رج همسو رداولا لمار ج ع مدل م ارج اين اهو ةهيسس لع سمن أ
 شع م د وا د حاولا لص انجرتع م/زداكل م دارج ا او جا لع ةعاسدلا



 اهلل ميوازلا

 نالاىو

 كل

 : رمي وازلا اهتلا لاّط حاس او هذ ن افا زف خصم دخان لي انضر جف 5
 /ةعاووراا ٌرسع مقاس نمدحاو لك لنم هلل لبق اذا ثبت اسلا ىواسنملا 3
 - قل

 نا حض زن امن سحةعيردلا ىلب احب مرج يش دابر مت سد شي صوب
 معيررلا تلين او نس اوحا ةلدماثو زر سس مدلل ىلي اهم هرج سد
 ءاقلا صد نو ريع و ست قبب نبق سا ى بر عزم دوم اس لاذ لح
 دلما برع سو ةعضد مدام نم نوعيراوةصيراد ب اموحو رمل
 نيرو :و نين أم نم ضار وهلا برم ؛ اهلا مصب نون اهب صاوا شخ
 جد ضار ءرئص وع ارد مضض ان نايا دج ف لسع مت وبس
 علضكاووفو ضع ,ضنرا اول نجع ا[: دوكب امرعر رى ر نج ذض ان نار ضرما
 نب لاو ررهرلا دج زصسلاو نيرتعلا و ةسصخ ادد اسس او لونج ا
 اثرا يبت و رمال اهي ص ولع - ذبكا نضام ١ ملازم لعل ارو
 تدبر نا كلنا لصاعاو شع مصير الا يح تن اذ و ٌةكاعلا تابمجاز
 فرن ناب معو اهراس صبرم نميز سر وملاعب سول اه ةرعاملا

 ىعبر نيبرضفلا_ نجؤلاف ديدان اح اتدبح ناو بع اًعلاوب سَ اببلا
 0 رومعلا
 'ودلضل اوه هرزوف نا اون رووعل ا وارع بع رجيم دز اداذ كلوبرنا قاسلا
 2-2 مصن 7 ايو اصيقكل ملا نوكية راو

 رعالضارص نرلاءرن شل اثر نط ومحو ةيدازلا اعلا ثدنلا محاسن
 تيعلضلا نم داو بكزم لوطا نولي نا بجي معاقل بد ارنا شدوعو
 .( يم لكتح امر اصا عراضرا ىواستمم نم نول ركن يري امل نسرطرلا
 ”هلةيراز داب ناطوحلا الخد ةيرصخادحا قصر برن ا اها قرط بردا

 ضا/واعرومتاءزيدحاو لكن دل حا لاو بف هك ذ نم لص ال نايل ارنرخر/عيمج
 ضل صر ولا ىعوقاولا دولا برضتن ا نازل 'قيرطلاو مل غشا ذر ضرلاو
 قصضلز كسا روغ سجد منح ربعللا (عل رطل و حو ولا قصر ع لوطرلا
 شد | نلاثلا قير طلاو محاد اري كلذ برتبزم لصاع نافارت مدع اق

 ررخ

8 0 
 7 رص



 نصنو َهبس عانيت دج هروعداعبسو لع عبرا زعا نين امر ح
 رصصقرا و بجو اموال نايف اي | ميرصّقا رح! ضد ب حاذ مدح اسم مويس
 تل او لئاسا مي بج اف حلاوه نين ليز نم لصاكا نكي ض رلا
 تال ب يلا نم لضح ام فضدنخد ضرع يمي مب صماص ١ باف
 ضرل ث يلضرح ا برر جارطا حاسم و تبوصخ رع اكو برا قصن كلما
 فمئاصا بلص يراد مص ام فضر كارو مضر هذ ان
 فص نطونوبم اد اس ص زحرب/ع يج يملا اهل و ني للا ثلفملا
 وهئزلا مفضن مح اسوم هزل مدح اسم ضن لمص ب صل لضح ام
 نكي ني ذجرومح او ةرخ اهلا ضن روما ب ضاذ تيس ناو ثلثلا
 دولا تدبجن او لورا باوجللك نوم زو ةرع اهلا عبر م برضلا نمزص اكا
 نيبناىل نيكد موا طمس ره غض و نع اهلا ضن ضد عب مج تس اند راد
 نباضوب لل نكي نيس اد جوحت د ادب اسلا عو ام كلنا الهنا غرور
 اناود وعلو هاجر دف نو ق بي ةباموههد نيالا دح اب عزم مجرم لاو
 أمرهم رو امامدحار لفوب ضردرصقا نمرحاو ل كت نحول طر/ و يصلا ثارم
 د لافوبصتدارحا تنبن او لوطر/و يضل هينا للر ئه أمان وب
 مهياطإح ١ تلم علل يخاذ ا عواض را ضد ةيوازلا اعلا تدل الاسد زوم نفو هل فعاخ لواطة وتو اجر نوف لوي هول برد د بام قبب لو طال ب سنس مواعا/ ص فرلا
 مصِاراو ميرا نسهلا ىعيوثاولا مروح ٌءءاس ثا انا ومين ا ىلا و عون ا قطع
 نيزعد قبرا: كيرلا حمي صفا صا ضضد بط اذ مح اسع ءىس ا ١
 لنصل ا رصا برطاذ تيش ناو لل الا اررجهبج اذ ةحاسلا لد
 نيكو ضيا نك رص ف ثبدر او يل لص اا نكن ضر صفرا 2
 سس نا ّضيراو تيدر او محو دورعلا برع اف تن ناد انضلاةصاش عد
 2 وب نب دعر صبا بطل زم لص اوه نكي ةررع 2 نرع اهل ض ضد
 لصقل ير صفاص برع اح حارسا ن دراورورعلا تدير او لولا

 9 نايك يسبلس
 عراضإلا ف دنقلا: دانا
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 كا اهنا ةرررطنيبن اب نيزك مو طغسوه ايغصند عع اغلا ضو 77

 تبصر اوروعلا وو س- اها ةجيراوجير ىتملاد © دراشعا ين اهو عيا ةىضلا توت ؤرع امل وج لا ةرشعلاىهءارمسفاخ نيعتراوةين امي لص عب نكي
 0 عون صقر لوطا تنبح نار لوط راو يضل لع و حو ار رجتةنامانوكيأ سحيم عكا نيرصخرا نم حاو لكوب هذ لوطرلا عودلضلا
 قياضالالوطاومجو ةرشملا عيرمنم مولع ص قرار عر دا مول اد ةماعلا
 ار يد نرارب وعد نوثدل ةنس قب م اموهدو ة ثعلاونرم نم نوتسو 00 ايرصتارصفا تاببخ او لو. صطالا ميار ويزيل ويحاول دب لوو صقل يرعحد نوسسو هدا فب

 .٠ مار صتدخ ضد هللد فرقاذ لوبا صخر ةتسو عد اوه ذبحني -

 تدولر الا ش
 كلشي اشا هاا يدازل اراك عش او عارم رارلا داحرلا عرلاصإلا ىواشم

 لوبق الارحام ننوسسرو ضد نرخ املا فص رمد نيذ اللا ىو اسم
 نينا ترج ن اد دومعلا سومو اهعر زي ترثد انو زن عرطلا صب ىتي ةناموعو
 داع بذاساىد سلاف رجا ضنا هز يختم اف طخ نيذا لوا طمزض
 ميررص وهو ملكيقد هلأ قرعاف,تداللا
 .. ميصتلصا شركت أل قاذا عرلضرلا ينط زيوازنا ع جرننلا تلشلا لغد

 مين( هدومح هذو شعر وص ١ غرع اه او شع مس ضرلا صعالا روع ر)ا غشع الإ:
 حلبز نيزصاع نكب نصنر ع 22 مح اثنضض م اءرطد مدوخيب ض ند :
 ماركتس.” دءار دووعلا تاير ناو لئاسلا ارم صاف ةطاسملا ع نار يو 56 5

 ةهذوزبام يباب » طا وشك تسلا يعلم نرصد الا صقجد قل ارب لاذ جز“ ل
 نوناكد



 * لبيب نكي ةرع اهلا عاههدزف همس: ىضلإ وجر خب قاع اتلإ ىلح رم هسقاخ نونائو
 ها © ىلب امو حاط سوهو شع: ذر أمل

 دف رجول ابل) نكبة رعاشلا نصر ولم ا ةعشلا صن او شع ةعبسلا
 قلافوط غسن فرعا ذاو قرصا ىلي ار ]مس 2 د مس نكي ارمصن
 لك ا. ا اخ لو ع قييءلتى لا جهة شعل اوبر عسر صقا/ هس ا جد ةنسلع بم
 موْونْلا تيعسامناو دروعلا ل مواد هير ف وتس و جبرا نيريمقتلا نع
 صحا د رجا طقس ار شرع قو رع اًهل) ضدومعلا اع يقيرغلا
 نم لءاصلل مر وازلا نصر نضل اد مناع اذ يع اق كلما ناان دق انا اند
 ارلعطةسو:طقنلا هلل: عر كنز قد سدا ةطاح اج 2 ةرخاقشلا
 مقلضارحا تاهبحاذاو را طقس عر ل تي اله غس ل حب تن هذ
 ينفد ضلتحلا لهنا عرض وج ارخخس اين وانك تلا قيرطلا معن س اخ ردم
 22 -4هلدترمءرصضموفهو ميلع سنو حلت: فرخاق ةيدارلا داك
 فردا لع عردضرلا ى زاوُس ارت ناعيا لافسدلا رح اس ىف __لطضم
 نامي ل كرك نيب زاوئس معرض | نم نيلب اهعس لكن اذامر و اهروش
 موحد ةروازلا ح اه نييسف عسب عدياضرم/ ىزاوتمو تاذرخلا لافشالا ع :لصنوفر كدب فرهندورذ رج اماوةي ايزل يخ لا نينرج ظنا جرت ناو
 دار لكن كي ىلاموهضو اياوزملا فدتخ د ةعاقعيددلا ه ابا لص ةصاو لك
 ”ايراعو ن اًجرفنمل نوكب نا من أش لهو زويد بد اسووبر الا هابادن نم
 نييضوسفني غدت نوازلا ف اخسر حاو ل و الع ا ايخ نوكيردو
 رضالاو لياعم او تلامس ىواستع
 نيلباغتلوبرالامعرباضا نم نيمدضٍ عى رأسي نا مذ (ح لمد ايديطمسم
 9ىومللا هانصم اهل يطتل ايدام وارض تالا ليسن او ارو
 ١ مااطنسرلا وذو هاا موقلا ردع لطم اورلا و مل طقس لا مل تيئام
 راف نيعم ا م يبس ار طر هام اها هد حامل اطوس الا ىذاصاع أيإوزلا
 يليعنو ء راضرلا ىواستن إي ءاوسأب اوزلا ازمرصا» لبر ح اع دا
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 لوبريا عطقوجإ غسا ثدرل "ذاو ةحاداوبف نامل ار ماو طن ضعي رض اذ
 وجر ةجدخ كنذصبو ضعوا راوطرعب ضرزهرعو لوط ماصتناو
 تي طخ م صاع انا فوماد لوطا هج 1

 رعرلضإز م رحاو روبن اه اذا اباوزلا املا عريضرا ىد اننا رملا 7
 و راكان ا اع 0 ٍ 3

 معيب طوكر ع رمل اه طقوم | تسا تدااذاو,ةياع حلرز نم لضاعا
 تربت يل ر زيت بينامانولي ضوولاو لوطل ان جارم وع او لو طور وم ضرع
 رك الاصح فرعا اخ لوو وعلا امي ضنحبسو شخ ضير حم
 عا دوف اذل نكي م هبم ضد ضو ابر خب س وتعود رص عننا خخ لصحا وب زود حالل مدر عمو وضل خس حجبت تن اد عراضر لا تابرحو

 ملا ذي ان ندم ايت قطز ب غلا وبر عض ضد, نجح نو اييرضن 1 ظ
 هزم ابي فنويضلا د باع نفرد ودصمرصا# يبيت... رث 1١<

 دعا ل ونر لبق زل ءاذل ل يعتسمر بل لمتلال» مّيوص
 لا انذه دحام مكر: تر ديطرع صد حاو لغد نو مع ميل طط زم

 !بهاذ حادا هو ماتم لتز نم لصاعا نكبر ضرع يت ءلوط باق < ١
 . لوطا جار ع راو ضرع, برو ءلوطوب د وطخو لئتسا تدل ادا لئاسا + َ

 د اًهينت نب سعد: م كيامحر نه نيرو ضو مياس انولب ضرعلاو ١..
 صارلك ةرع افوحو نيم اق نينل شي برم امسغي عقلا نا هلل قرنا لطقلا 1

 عاضلا ليرجول هذا نودعمد امسرحأر لع رضا ل وطاو شعل 2 لوطنلا نم
 دوليذ مي رصق ى عي ذج ديدن اه ةيدارللا الا تلم نم لوهطرلا
 كثاباماورمو مضاعوبرعؤل اذ ليطن م لا لوط تنبع ن او بودطملا
 ياعمي ن ورعد ءضو مياغس انضر و رطملا عب هزم نو يدعو مستو
 قلافزوولا تديزكت او لوبيا لوطرلا جو نيش هلسذ ناب اهرر دن
 قيبرل م عبو و بام وهو لا عرج زمني اهعيراوضو لوطلاع برم
 كوبرا ضوملا ضرع ملف نكي هه دج دف نورتو اون انتا

 لطصافم



 دعبل مطوع صلبوخ علاوالوططلا سم مولعمل ا ىسد ايات كل: لضاقو
 لوبا عيلان وطألل دكا نر تبنىق ابا س دةجدضاتو وعلا رع ص مولصملا
 للا ل قو مح فا, رعمو اوفر عرب رت نناو لوطلا ذ ضرعلات لب خولد ارم
 ناتو روغلاوب زم: اوب ممل اف: سقت لوطلاو ضرعلا ناي ل ضفلا
 | بج حالا نكي ار ديؤعو رصد يف زب سو ئبب نو سعود و
 مسام صح رو سس وتو خلك ضد وب ص حالو رز مث لغاسلا

 عميعزرق] لعد رفاغيضتك اغصلو لصبس نكي لمص اك هللذ رج نحو عبدو ةَسسد
 0005  لوطلاوطو ني ثعنلي سا ضضن ضنا تع مسا رع لوطلا
 قبض صن لو مع بسلا م: ض ضر طو هلل ذ ضرعأ ةفرعل صلو
 رست نورعلاو لوطا نبب لضفعلا نا ضورطم ا ذا صرعلا جو شع سك
 > لوُرلاو ,لع)وطلا ]ضن عرج صتد ضورفم ا ليطتسما ضرع نا (ولصمو
 .. كبل وطلال صخب عا وطل ل ضد: ف و مل هولا شع حا عد ذو
 ...«قيق:* اضف ار روس وام نبع كلذ
 خاض راعراونلاعرل رحا لصجح ىذلا اياوزلا ضلتخما عبر كتل اماو
 مييشلاطرا لفشلاو عراضرلا تو اسسوهو نيملل ار عصا اصب نرلظمسو بز
 رضرلا فان معن ميلأ مشبس ءاياوزلاو لال طن لاهلك وهو نيعم اب
 ا|ربسيسااو عولضرلا تداش اياوزلا م اضل ايلا لا نيعملا بسن

 نوزع

 هتيم تف انه نولي لش لاتسدبتردالا اولا عار يوازلا لاق ونمت لثم لكنا تن مفر قد اياو زلاذم او دادس ار ابن امصضنو معاق أر او ىلخاصقاو مطس د 2 لسا نأ بور اتا ةاصناوم نط تيرا لن نيل اردجدل نونملا ل ريوصتتلا نم أب اموواعمضوح وحر كرلاو برم ميرست ندب ىعسأل : 00 نيم نوامربزكل نينجؤنصو نبت داحدوجوو عرلضرلا ىزاوتء لش مدولا
 لمجر ناار رل ا ويهرب طرح انصب صاف متحاص ثدرا ا ذاو
 ملوط اياوزلا ا لطتسمض ضد رولز لا نيعم ا نر حا اوبزف كنز نم
 ليطنسملا هه حاسم نا ن لش وباورصقر/او طق ل لس, ضر عز لوطزلا لق لش



 1 اعلا جا عيوبك ودل رخل رطل بزعم
 نع كل ضازا لذ لاش رخ/و يس امرل نيو اسما ي صا ص !ضصن
 ملح سرك ع: سعال 0 مان صاولك
 نع ضو: تس ملل نم ل صاع نير بكد ن احلا ري رطقرص ا فضل بضع
 نفض ابا زلا داح ين سب طق نمرحاو لكون ح اا عد
 لرش عا وهني مسك ىزلاو كا أمرني كش ا ايهرتو نولي د نوازل يجر فنم
 بيع عن لفرع او ضضد ح هدوم ب ضتن ا لس لكذح آسو ايضا امين
 فلتر برغل يو رع ادرببعا قيل ولا هجر نيعم ا يطرح ا فض
 ندوه حإف نزعلابو خلا اذ رهعزضو/ر دضدو نينا صال انوع يفض راص
 تصُخضتلا حاسم نلصحضرلا ن ب هلا هنيلئما ص اء اسم نصح
 نير عل امر ثعائاوحاعنلارطقلا تدررخ نآدامعو ركاز نياعما حاسم
 لاس ايد ناط ايا عالضرلارح وبرص لم نود ئدرارضو شع لا ف ضن
 فج نما نيثلملا دو يره ة نسر هو اهرر زف نوث داو ةدس بيب موو
 كلر او نيججرغنل ار وع دافصن ىزلا لوريم طقلا و اهي: ياههفعض اذ
 قيال د حاوبر نم نوئرل ةدسوطو عى نئالا صدي لا عشلا
 دح ادوطربؤنين موعد اههر ذج :زف نوتسو صيبا قييةيو اس ار دل نافايا
 هاحصد عزل ا لوبا ط غلا وهد ع مسبب رفض اذ نيداعا نيل
 سعانما ضن اءدارعو سرطملا تواعو عربضرلا تليين إو نيداحا رومع
 لعة لا ضضدو برو نين لاو ةنس نكي شيش الا ض ضنوب ف شع ة سو
 ميادوعجت شع لاو شخ اننزلا ىيبرع عومجر ذبح دخحو نيس و مصرا ليز ناي
 /منواسس نوما عرباص عبمصن ردع راضولان مصاول كؤتو نع هر ذبح نب
 0 2 يع 0

 محاسب رم ازا راما غو وماب مرصع مديسب و نيعم اب ميبسلا اماو
 ىيقشس طخرمذاوكاو درعا برم يلوط نبب لصاولا طغت ب رضاو 00 انافازاريلوطرحابضاق

 و4



 لت نا ارف نادرو نيعملا بس لطلغ حو ىع مقدور كارص فرط نمور
 ولضلا نص طّقسم ل ا هدوم رع ىلا الامد جاو دع اسلا وبإف ثليز نم
 هنذو راج تس باحد بص اف هل نزلات ولي ونزل لعل وطدلا
 تاططقسا ص شب ئرلث  ةلزللو ني شعبو زم مق تسقط ب ضن نا
 دحام اف وعلو بصر, اوههو اهر ذج نطلع مسي ني مخ دة
 فراش ةلعوخو لوطلا ببضت ناويف ل بطتسلا نيم ا قط ةفرعمامأو اوف مرن رجعاو نيئلسو مصيرعصطخاذ تنس ناوزع كا نكيربلوط
 سوم اعتكم امرعسجا معن سس نكبر فضى رراوهاورررعأو منام نكيمسفن
 ليبموفخأ زج ني رثشسد نيم ضص زجر مب. عع وهو ره زج دض شع
 لبق موتي ا اه اضرح ارضنو مييقند صد صاو لكو اعارز سعوا ل وطنم صاووورم كأ لغات حل لاس نوعا لمص اولكر دق انيز بيرقتلا
 لضو نر يلوطرح اونا مزيل صال طم ب صا هّشح اسم مبيد يل مط ب
 مظوفز مو تح ر/ ”رلوطزبزكناهامبا احا و محا هد يو نيئئ اهلل نم
 | رد عل توكيمفد 5 ضذأكرراوررخ نوليدق متاف عض
 تول ثريا ئاهطعيب مداذ هجيرا هروح ا اذا مناديل [هاظ اذرهاشخ | لوطرا دل لم دووعلا ل عطب ام فلذتد ةدياين ربل م يوجب هيف باجي رابعرلا
 محم نوكو صار |ىلح طعن اذ مرن اف اذاو قنا ن يسمو ليش ا مح اسم
 يطع ز مد جاخ وطرز ملك وبرح ىدزل اف لغامساو نيتررصلا نين اري راو ةعض
 رص لوط م زك برع مي ناو ةضر كيو دعبلا (ممعصاو لفن امءلُسو مَضِيدا
 يارا لوهتت هلل كرف مصاف زم امزسرحاو لك ن الشو نول ضرع صو
 ا اس نور ررصإو ىضتو رحاو ى عطب اف سس ا امّصِمراو هدرا هرومج
 ار وص نعد انه دعد از عام نجح ايي توارد جاك انجيل علا ىعزم برن اف رحاو ىت وارصاو مروع ن اغا ذاو دحاو يو ليسو لِلسا

 يلا
 رمهك عبر



 جيدة صراعا
 ميرا

 نوت الم ل

 وم
 ف ا ارفض تاير نم ضن نايو هلا لافش دلة حاسي 50
 رغب املصو ناي وش ناصلضرب طييو ب عك جو عيزاونلا مر جوبر كيلاوخ
 تاووؤلاو اضل نيج تاكو اجرح اذان ايصرهتا ن طخ و اضل حل مل بار رباه ىلا نار لك احرطا | زا نسي زاوتلل نصعا نا ىيزاوملا ىطسو ناي اوس
 ةضاو صن وز نايفرلتتا ىن اجور رحاو باج مف رف ءاطيرحا لاه ملل
 نوعا روبع نييؤرياشما صخا نوكب لش اره و نيييرانملا زم نر هلاو عنو
 لفشل انهو نر واس نيدقن نو نيب اج نم ضرخم حادا د تلي زاوتما
 ئعزاّيواسن اجر فسو نسي داوم ا لوطا ىف طوخ ناي داس نار اح
 فنيش وذ نيب اجب مني وم كالا و نارواسنم ناطمو ار يصقا فرط
 نيب زاونلا لوطا ىف طوع ناّضنتخم ناد اح وك صنلا اح 2 د نيضانحت
 ةزطآو لورا اق كاان ناطفر اجت ىض طعن اضن ن اج فسو
 امن لوط عوج ضد بت منزلا ل فطر هزه سس صاو لك حاس
 |بهتص 'نافوا نينعنزن اذان اوس ن ايضرهتملا امنع اك ضرع نا أن اي زونلا
 رو عاعتاوارتعفا مار زعيععنلا أمري ل صول غض ضن فن اذ
 صا لاو مكلشإ لاطسس دل نم ل ورب نيقردتم ا صل ىداس اد ومع و هو

 مسالا و اعارز شحال سر زاونلا,صلضر صا ةصاو ضن وز ىو ضان 0011

 يفسضد بع اذ متحاسم مع رلع مغنزم ا هذ زضرلاو مباح سيفا اميعلضرح او
 ل0 هنيوبسد نينا لصاع نك/لصاولا طنا صن وهلو نيب اوتملا عوج
 بباب زاوتملانبب لضفلا وبر عيولاو مج تس دراو لصاولا دتخا تلبرخ اأو
 مَع لاونر عزم ضن : سوهو لضفلا بيم ءلص احن وت راو ةس وظف
 راسو دومعأو عاوز صارلا لنك ين هنو عهد ارر زف نوتسد مجنرا سب باول

 تسب او جا هخس الا ا
 0 1 1 نجر 1 ار فقس ضنزلاوب ولمن وتسو مر اوطاو لصؤللا طخ وبر مول اذ ل وطرلأعلم

 لدجو ١



 قرأ تنبح ناو صدا يداوم ضصقوا ميل وطرل اولضل زا لوطر/ و سجينا
 رصفل ارد سير وكما كلثلا يوغا صتداوه ىزل نير نا ةشسا دج قئاذ
 دوم وحرم نيو جاو نيلوطلا نيب لضفلاو بر ودرع بف ذهن زلا تحن أو
 ليئازا رن منا لكلا لام ةقنزلا ةاعو حو ارهر زج ةيام انولب ل ضف د
 لد عرار جوبا و احارذ نوريسع سي ساونملا محا نيب واسس نيا ند وز نوهت
 وكس لوط نيب لصاولا مطحو قرع اضن رهو نييقزرلتما نمدحاو
 ث) نمل صاف نكي هروكخت سخحا ماوه ببب زاوتملا وج ضن بط
 لئارغريضا عر ذا نال او لدر/ فش خاف حاشا عرتعبسو نب
 ىلا برر لاذ مج فساتن د راو لصاولا منح تدبرجب أو انه نم
 ارغصنوبم يؤلاف يحس قبب اءوطح جرتل ان ييرصلا نم تيب زوتل رص
 كونان ةس قب ةباعوقدو نيرعنزلا كيرح ودم نص لوتس د شارو
 ”/و.ازواو لوطا تربح آو دول حو لصاولا طعا :س وحد اذن
 وضل ام امهر نوتسر طبر قبب ضن لا نع وبرر نم دوهلا ودرع لاق
 وقفنا صنزجرا باب م تلذكل داو نيئلشا هئرحا نم لوران
 كشرراورثخ :ةسا غرم ن وكب الجو زحا ثلثما نع لو بما تل ملا اضلا 2
 نيك أو ,ماوط | لصحا ضعت لخري قم نينو طل ا ندب لضمملا ندر لوطرلا ىو ني رع لصاحب نك نينوطصلارصق لح اهدزف نياوطل ندب لتضمل ارسا
 صئر/اواضلاوو صيرأق سب لوطالانم ارنبجؤنس اى تلا شعل لاو صقرلا
 تنبض داو اهتمت لضحاىمدوطإزيوتلا ىتم نيلوطلا نيب لضضعلا ندم
 صول دع سيب (معاوطو//نم ندب راونملا صرختدر ل قو زيضن لا
 وح ىيزلارو ملا عبرو نعّبسو صير نكي نيلمم ا صا فريد اوه ىلا
 ةرئع ومنو صر زوف ةيباماز وكب امرعمج او نينزم/و ةهنس نكي صر/صقدلا
 لوطا واعرذ نو رشح لوط صا نيتفلنحن اظن و نرخ ل يقاذا تلاسلا لسا لاسو لور[ لكشلا ف يظن ال نيرو اسنملا نينضنزلا عمرصاو لك
 طفاو عض كيحإلا مقل زلاو لح ةئزملا نيلفن زا فص و ةمئسر ا



 ىف شع ةئداوعو نباوطلاعوبيذصد بز اذ متحاسمكرتعانم اهني لصاولا
 لئااايرببح اذرزح لاو نيو ةّسسد,ّبام برضلا نمل صاحب نكي دولا
 ادعوا هش تس اهميحازئتس !كدراو لصالا طعارضو د وعل كلر ناو

 قسإمماوطا وو ملا ب سعلا ندي داوم | صقا © ىنلا م تلا اص غش نارحح د اًضلا
 كيلر ب امس عطس وجا زحا د مص نكي لا نرخ اعلا اردعب اف يسع ميناس
 3 ردع سس جبر حنس يفصل هنزل ا خالل حاصلا نيل
 الوعر ارئيسقلاب جري نحال احا رست ا نوصتو سس قبب راوطلا
 00 لع لالالا نبب لضْملا يس اوه زحا صوب ا(رجاضا
 مدرع ملال عوج بس: و اعبس هلئد نكي تح عير او ةرع اعلا هل
 تائحالا لح امهر د ةابرجولا رج اب امرنوبصعيملو افلا صيبا تكن شع
 انامل هد او رع :ما دباس لوطرا طقس اوبر زغس ا تدر
 غض وغني يؤصلا مقنزلا ىلبامهرصتر/ا لل وإرتس ١ تاما نا
 محا, جوي يطعلل احا تكا رح ةنيقلا ىلياهسر يح صو طرضحو
 لاعلان ضن مع اركطزف نيس هلز نكي نيضنر لا نصف تضل اردو
 ةرحاتلا تضن ندا قل او لوطرلا طعما )و متل صاىب تكي
 طمس فر عاأو لوزلا ناو لم كليزو صقر/ سا جو مح قبب
 عيرتولاذ اماوطاوع يرلار علا ضو رمي لصاعا ثلثا صقار صقاوهنو رجلا
 عراه رصاعو ورفع فك اوي سة علاوي سوار عر لتلا برعم أ
 وكداهه رز حر ف نوحبراو ةهير او ةبام قي مس ىتلا مقل لا ورع نسج لصرتسم
 ة سا عير نب زضفلار زجر ف لوطرلا عضل تلببج ن آو روهعلا لع -
 تال ضعلا 9و نيز اند رهار نجهز اص نبذ نكي رئت رلاوبرو رع

 ر ذبح ضد نوهنراو مهبباو زب اصو نور شع تستو نا تام او يزين للا بصيرا
 ترردكو : رنج وه ذا زل هله سيرو معلا عبر مو رعبا برس نب ل ضففلا
 توصنرأو مهنراو امو نومس د زوشو منام إد رللا ناو نيب لضولا عر

 لضم عز نر صقر وضل الح ارهر فرع عبرا ةعستلاو :ىخي وكب مرعجاو
 نير



 ىو ذأس قبب لوطإلا ني ّضِلردلا لاذ رعت تلببح ناو لوطرلا عج نيشع
 طغسوتو ةصشلاوء/مدزفاد خا قيال نيفنزل عا تلبرجن اذ صقرلا
 شغب اهيل ب شعو :و نبأ لضاول نكب دوصعلا عبر مواخعا يلي أمم جلا

 ىو خود نا اايصقنا عنو وكرضصا تاب او نيضنرلا رفع
 مترا اهرزف سنسر ةعمو## ”اع عل ز :نكي ر رم وبر عواأ ريلي اهوءاطقم

 هاوار تلاع را !سع

 هم طرت كك عل 2 ايرع ا لض ىلع ىرل 1 2
 ناوين ركض ينير ظفر لو يقذاي و اسمن ارزخو ,ي نامل اهصناسا
 0 ل ربا, ام يللا روب ملفك ضنا: / دل
 0 م لختاو مد رتخاةلغل ئياجت نم فال 20 املس اوطلا يدون يضضملا ىو (ت نولي ناهرحا

 --- 00 هلا ذل زم وعلا ى ح نيض 70
 »و ناي اوس ناصدضص مل امم امال أضن (مرترممخا لل ساب هسا لص
 2 0 از م كفل اج ناب عراضرلا فلن وبن اشل نأ 8 -

 امعو نايراسن (مولصو ن ايزلؤتست (لصضلاوم ادام (رملاو
 لبصاراور/رفسلا#بلانم ليلا هل رتصرل قف عراض) اراد هام
 عع لأ لوطلا ور شخ اعاريل وطرح ع راد مس م يضع مدحاو لف ببر ع
 مل اونو نيسوةتسلص اا ٠ نيو لارح اد سلوضلا ركز وضد بطاق
 طر رفوف فال و لئالا ارب بجاو
 نيضرلاو ىيؤصضل ب رظاو مدح اس م, تيطرلا ضرعلاو ميد ان يضر عرحاو عر
 2 /انارر بح ان 0 0
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 اصرعرمصعل ىزلا مروه
 عم شع 00

 ارض عرحاو عطرا لوطلا و اعارر شخ اس ارياوطرح 0 را
 نيب ياوطل وذ صلو نينملا عويض ضد بر اذدئحاس مة شيفر ضوعلاد
 اىهررص ءجو ليسو حل نرحاف زج ادا 2و ناوبسو عبس تف

 3 0 ١

 حاشا راهعزم نمل يلار انس اى يرضتل فش: هه فلعل ادهن
 ءاطخا |يذزكي عال اهلى تلا لاعر) نم مون زعل لعل وصب مضل ب حجت
 اجرنا ولكن ن اوراس ارض نرد اروع ارفاتواسيدل ارد فطدلا غئلدنع
 نافلتِغرا عزا لعلاو ةسينرلاب فرج ب ضر ناب فدل اد دومعأرصت
 نهم لزروصتو صوت ارمبلة جلمو َمءاَسواًر صلعو نيِلْسَوا نلْس لهدا ع طفب

 مساع '

 همصورلاق |طنتف ىنتا 0-1

 راس نينو ذرزرل ل تن اذا نيوههو ىررنتلا لقللا حاس زفر حو
 . مسل ساب سسانلا لواهشلا خس رك) و امرك سفن قو بي زاونم نطخر
 ةبرصتاو لوط نود نايو اس نايقرلس ن اطغو ضئار لرطا ناطخ
 ضل ط خو ريوطارخآم نو رض عوطعب نيطغاص ا مز لمه هطسو 2طن
 هباوطحا ىزاوس بملك ليخانا رزكد لإ لفشل لاس ابيع اذضأ يكلم لوضوطمب
 متبع وك[ ع ع يضرعز مصاول كو :تيغر/ا لوطلا داع اذ ندعو مويا
 لصرلا طن ف سعف جوعتو ن ارناونلل امكزينللا نيلوطلق بجسد باف
 ةالفان اذونلاةحاس عل ذو ةح اف اوخ»و ني امو يامل صاع نكي ش خانم اواو ارنب
 مشرابث هطوطخوم داور مي صاخ يطرد (املا قبرطل كلذ رسولا
 برات نوصيراو م علل ذو انورع مصلشل ىزلا دومعلا و ندوطلا ارو مب زاوتم ا
 راو طت طفي ىزلا دومعلاو علو نيارطلا نلب لصاولا صنعا رت شح م ضوضا»و ارث
 مصطُطب فر | نيلوطل نب لصاولا طخ تبرر او لورلا باوجلافل ص اعا نب

 دلوط



 ميظعرحاوعير عزم نوف ان رحاووهو نيلوطلا إب لضفل اى ضد وبر مول انديوط
 مباعىي ار ضنتن سعر سحنا بر م لص اه نوشع ورا و ن اًياعوضو
 :. لارا تلبحناورركد لا وعل ثع اننا وضد اه دج دنف نوصداو عيا
 3 روم وعوض نكي نوئرد رهو نياوطل ع وبيض ضد نو اصرع مط

 مل 51 ذي ةيشلاهجو (:ّق لئ اب فورعلا لطلاء ض اس 0
 نموبرلا انه ص اسرتي تادار اف سدني عسا نط انف نال مناف
 مسار ارفق نيس دنبمم ابق يلي اص مرهف بتكد فو نطق ماله ساي غ
 'ءادقملا فر خالل اريك ة خل ان ايل عدلاضرلا ضلت اموحتو ريبرلل ناد

 تامطاقنبن افلم نارطتو نابقدلّس ناططو ناي داوم ناطخمل ٠
 رطل صعلا يكب يطرح فضد باف هذح ام ثدرآ اراد مطسو
 دال كتل كلر_لاذم لل الاب بج اذةح ادا رو تاز نمل صاع نافذ
 اعز نوتس نيب اونا هيلوطرح ارك عاضرلا نلنخييمكش كلل يانا
 ضرار نوضتو ناسا تايعوماسملا ميضاع راو نور دع درب لوطلاد
 مح ركن وفن ضل طقلا و نونسو ملدا يطق د حاو نوثرو مضر
 لح اهلا برضلا نم لصاحب نيب ملا ويج2ُ يطق ص اضضد ب طخ
 ىلعزرذلوطرلاهف تركت او لاب ارب بج اح اس اوه سيسر ة عداد
 تاولوطراجو نينسد البل صاع نب عامنا مدس تبش ديزل ا صقالا فلا
 يسكب زرتو لش منع يش زل ا لوطرلا لصغل) نم طعس اذ صفرا نطق تلببح
 فىيط نبل ضع زو يرطق تلبرح ناو ضر غل ىو نوض و مشس
 لأن نكي نور فدو اءروط إم نوضتو ن (امءارهو اهوضصتا طاقه ا. معرلضا
 |هررطإز عن ورثعد :ضرطحو |رجصتدا طاشس اب مدر صفا نب لضخ ضو امن
 وكر نيلضنلا ب لضفملا لففحاو شع عداّابلا نكي نوثالؤ زم نوه
 لّضرلوجلا شع صبرا نينوطرلا نيب لضنملا يولي امل | برضام مس
 وحجاو يزل | ضوشح شلش ىلخارمسغ اذ سعينا زننام لمحاكا لد نيرصتقالا اب

 نور مصسا



 ىضاو نوت نيس زل جرحي نان وهو نبلصضْملا نبي لضفلار هو نس
 تكيدلو كت اذ نامصن اهولطمر اص ثيح سام من يلع رزذ صخادلا لصقل
 0 نوّسوكد نيلرطلا لوطا ناب لضفل ف نيس و مز لصاعا
 ارطا ندب ليضعلا نخو نير تع يحا لذ ني نوثرياو ةعضوحو نيضرعلا
 نلذنل/نورتعو فوكو نياوطلا صفاد نوضون انم اوه نيضرملا
 نيلضفلا سبر لضملا ن امة نس نباضعلا نين 2 نبل ضفولا و يرشح عبس
 عن هانز نكي: زداملا ضو ةنسلا ىا ارغضد ب شاد ةشس اهل مدغم
 لضلاوهو نيكو مصبس نباضءلا صاهود نس معويط ١ باو طخ او
 قشور وفعلا ظ وطلاء استاذ نيتسو ميسو ةباض لل: نييرطرما
 لوطرأل علا هو نوسو زداث : ضل جرحي عر هو نيلضعلا لب لضفلا

 حد نيو نس نكيزبوب جزاه نادج ابوعمر اص ثيع رم ضطسس اذ:
 030 7 ا ما رصف + ريض لق رصف لظنلا
 بئر نوكبيزا بس ادلا ىلع ارنضورع فراخ اب دارلاو لاوطرلا معَ بسال ىلع ضررعلا فلتين امبرس نم بكرسوقلو جررلل ل ظتل حاسس
 كورارمطؤلا ضع ولينا لثم ىعيبطلا ملغنلا لعولصلا لا لغلا ص اه يداقم
 نالاارعره»و منا ءثلاثلا ضرعو عنة نادلا ضرخو ندع ىلطلا 2و
 فرط ساو رحاولوط ارلاوط ومو رحاو العلا و نجر ضرع نولي

 دلاز نيزصاعا ن هل ارف هللز متو ا
 فل ممطغلاو كيررلا,ضطفلا ى نحر ع دب ناوهدو حكى رط ةرك و محال اوببذ
 | افارث لوطلا عيب | ءرحر حج فصن برو
 ريحا تدعيم وغلا درعرلع ارعرجو ضن مطغلا ىا امض درع عمجب ناومحو
 ريرا وبس علا ليش اذاخ محا دلو بف لصاح ا ن طارت لوطلا ويب مب ضن
 ضرع سل ورلا ضرع اع انز نوتسارراوطر جايا ربحاولا ار لوطوطت
 تلت اع /ىلعد لكل وطوو مرام ةعلارلار صرخ و صبرا ملام ضرع و مسح ميم امثل
 |ذعرن ارلوط برطت ناب اها ضن اواع ةحاو ضعت لكي رسآ د رتح اسمك ع
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 ناف ناوذح داو ميسو زبنامنيبعلبزوكجاو لاؤلا م ارغعدق كيد
 ؟ 272 ملوادرل/ل اثم ا ف هيلع صج نا اوس عييطل ل ضنلاىلعولعلا ل لقس نع ليس وي, , يداهم بترن نكي ناب هضورع ف دهن اف بس ا تمر يع رسل لكشلا
 اهدا اع لص ]كو سكن اوهو لورلاف سون طف داصا, لع, نم يلي
 قي ارو مسفتلازجر/ىيرطلا ميقا و دنح الوب أه اين ل زوجي
 نامل اف لوطا وب مرضت مضلار جزع اذ اههررع ىلع وطفل مورعلا
 . عائاصالا رلوطو صد وبر عرج ظن ب لذ ادا ةحاسلا رف كلذ نم
 ةنلانلاضرعو فتي ان) ضرع منان كورلا ضخ د عار نوتتس |راوطال
 _ واو اهر ناو مصفر فو س اه رح اسمك انما مناملا ضع دل
 اهتاروصن انهو الار بج اذةح الل حو نيعبسو نينار وجي ملص اعل يعلن
 . [ظنناميلا رة هم لافتا ران ع و ترابطلل هش را ةحاسؤ ب بل صف
 هواش اوس ن اطخبل ليطم اهترخا نيف »سن امر عنم بلس املاَغ تاهل
 نديرو نإ طازم حرت ميد اضع يحرم طر ططخح مهد او لضس او راع ارو
 هظيوو لظساو هراحاوجو مي زاونم طوطتخ ردم نادل لقتل و قرولرملا ةطقنلا ىلع مندا: فتلم نيلثم نم بلم وهو لصد ف غن ىلخى غو تايد اشلا
 ناو للا ,طوطط_قتتاضل اري انوع وط,يرضان ماهر متارعر
 ايات لم ئرو ان نينغن وذ امنعرح او لكن يؤ نس نيعيرمنم بل موحد
 ناني اعتلى زاولا لوطرلا طع ساي عورطي اهرصقرلا طخ ىلع
 كور ]هنأ لش ميعدرع نم دحاو لفل نيزفلنت سمن ذ 0 تا
 نمدحاو رو اعزر) لع انما ملغساو هرياع مدح أو لكل طم ماكس كل بق اذا
 سسروكرلا ةطفنلار اريام نبي داوتملا نهب لص اولا هدو قلع مي ذرات مطوطتح
 نينو نكي: تود بيز اولا محا ض ضد هدر ب اذ بح اس مر لع
 مجاز تسات دراوريوكاملا ليطم ا د ورح تلي تاورذح الو دنيعسو سس برغل
 إبر هزو :دسرعيب لان مصاول نكي نيب زاوتلارح اس ضد وب طري فتشت
 قييرزامر هو نبذ الارحاوب روى زلا مرق ريالا طوطخارحا عبر نص ارم اذ



 نكمل فصض اذ نيلئلامح | دوهبين موعد اهر نجف نيؤتسو تحيا, اًعلرلادع
 9هنلمدحاب ارطسن ل ْجاذا لل لمآ ذم وكلا ليطلل ومخرج شع تس
 سعه: م فراش رطوطخ ص دحاو لكو ناشا مسد داع ارز نرخ له ساو
 بيطاذ,تحأ مكنور زبر اذساو هزلعا نب لصاولا طخنوهو هروخد
 افنواكوهطسد ملغس اء وخيط صن دا ءطسدد هزاع اع وجي صن ة روع
 تابحراوزحاش ود سدس و داو نيئاع بلا لص اح نوي مكص ١
 نعز انئاوهوطمولا طخ قلاذ فسم رح لتس اتاادرول لال مطم ا دوم

 كونا رصاوضوو ارخص دونرّول اذ عمن اع قسب مرباع رى و اسم ا لص اواعرلعم
 لون نسا نضنرو ىلعدلا صولا اقن دوه ىل !ةيهرم ا طوطخرحا درع
 لع اوه و ارعر ني نوعيرار صيراو تاع ىبي نورتع ضو ثاّساءوهدو
 وو نيرعو نجر حذر نلبس حوت را فعض اذ نيرول ل نيذر فل ارص اروع
 ,لغساو هراغازضرحاو لكل طم كل ص اذا كل املأ ل فَلا امو لطلا روع
 مخ: ضد رخل ضرما رطوطنح نص امم او: هس مطسدد اعانذ نورت
 صاد روخدزحرلا مبناجولحر ع ملدا ع منزل امس نانو هروح ىن اجصاوتخ
 ضصنؤر ا مطسور هرياعا عومي وضم هرووع بضاومّرج اسكن نورغو

 00 اوك رهو رطسوو داع داحس غساووبب
 مزتسا فيول ليطلا دوخ لب تاو لغاسلا ارب هببجاذ ةح باريت تاو
 تافارف كتذ فمضاو نيةغنزلا ىلذحلا فلا مناك يو يلا صارر ع
 . 2: لو لبطما وعول يصاعل



211111111117 
 / .إ: .٠ جلل ريسورطج فار طصخ او رطس دوست عير جو وضخ اهدضو
 3 نجع لك . - .. 2.1” وقروض عنه رئابرملا مس رضع

 15 ممم 3 نولضإكو :شاحن ارزوطو مهنا ارطس وو عرسخ اريسإ/ضصرحاو لكف :لسطسلا اما
 37 ا بام ايربسكو نيديرم ارطغت نا ارتحاسم ل ئذ اح او ست ارعردضا
 >لكم 2 ناتفعبقوانإ سكي لصاوبراهال اصماسو ةرظر/ل تنم تامر
 هو نازناوْس ارم ناعلضف عربا :كرشم نيرضبرم ا نياكه ضدحاو لك
 تسمو ملك باباه ضن مي ضاف مهنرا امسي رعاك دوو ناريف داس

 ايرطجتاذاواردشم قيضرلاو نيرّصدرطا ظحاأ مح اموعو سعر مين ان نكي
 بذل ضام نحا مجولا نيرو ل طل عيت ح سوهو نيض و تس ناك
 . فشازخ نيرح نوكيُو نيسارلوح هك اوهدرخأ اررجر ىصمن ل قو
 7: نيه حل ذ ضم :ضرتع ضر نولبف عير هو طسوأ مغر زذ قلع هيلز
 ب ريال ةررصلااماو اربح ا بركدو نيو زددس نكي ميار هدو لوطا مب ضاق
 لهو زنا اهروطو نبع ارطسدد هيا رريسا ضرحار لطف خوخ رشا عر
 , تايصولا# فرحي افرع اطل لصلاف ارو هلا و سمع ابرع رضا ز مولض
 ماع 2 اهو بساوقيساىصوضوا قال ره تنذ ىزنخا اوه نركذ ثيذلا
 طبج باكو ةربثللا خراضرلا تاود لف رلا ةح اعز 1ك صف
 عزلاضا خت مب طر عسر ان سخن او :ىبضتسص طوطخح ضرر !زمزنلأ ب
 بسناب يوب حلب ز نم كا نايف اهو عالض | ةسمب طاحا|م سسرسم او
 ه زهور رن اينرلام لا نيئزلمل) ) نيش صلاح اولاو نفد د وبس اقببلا
 ىلع كرما مناخ ل ءالضرلا مير الا تاو زهع ثداز ام ىنعا لاطسرلا
 فت ت>اسو وصلا و عرلضرلا قلتو غرلضرلا ىداسسم نرجو
 باحولع ايس تاصبرمو تادزْس ذرمطفن نأر قره و ا عراضرلا
 لغل تريص اذا تاثلثم ندمان م بكرت سلملا نا ماعت نا امنع هاذ
 طوصخ,ضووزعا اذا تانلشم شر ل مضضنتو هرم اهلضارزم نيئلُس



 كرم ما 556 نسسرسا نكن كو ةعطاتم ش نم اراب اهنوان لانو نم
 معداضان طعام هللز نايب ميفن ارو ةمطاقنمر غ طوطخ ينمي غإ اا
 مدوتسصت "م وتس نرللا نااما لاوعو ار. موااجر رز نرلث نااها
 عيذن ناو رب صاخ قنا غيض برطربض كلف هاياوذ ثدح او نون د
 حان اوه لكز نم لص ىو نطم ض صن ارح زا مع ضصد بت و معرضا
 7 ةروصلا نكد عبس نطقو ةهارارع ااض | نيكس سس ماس
 وو نطن ضصدرو شع انمارصو رعصن بط اذ نور دعو مهدرارغ دابضا عر ذاق
 درف حدو توتسم تناك ناو مذح اسم كلذ و نوعببراو نادم ا لضي قضدو //دلأ
 رلخار مضن غرار فع | طخ يصد ب ضن ناوهدو مدح اس غي اىئيطدلف

 نسي نر وكل[ ض وكلاب جري لوط نارلا مدح اس ولو ءطيح ضم
 طيبكولةبحر خب قررا لصف فرت نار امرل اخ منيل لب ن دلباهسس ناعدصمل
 اولا ةلخالا ةرسالا طف تذرع اج طف تفرع اذ اذ هاياون فاطم سام اابرب
 عرخ اءقرعلو لنلا طيح نصل 2 ر وضد تر ط ءضرع ١ د اف محالض ا ظ اس زل
 سماء راضا درع: ل فشلا داضاغرع برضت نا اين رطب اسح اب غلا
 لمد ورش دخان منجا انة ب ضن ناب اد ص اوال ار لشم م هلل ذو نو اشماو
 لضوداووو ال نايلار علضر/ رح اوبر م مد ضدوهتج اوف امباداصأ نس غيذ
 ققؤلا هاياون فاطرل ساما حر اخن عم /) لصون ع هريزو ابا الصا رعت ضأن
 برس بج نولي ملخار ين عمار عا ضربا نا ال (ردخادو عي رار صا
 ل نسال طف وبرعرتابل) ن اف خالص رارح بس نم تلا ذاذ اه صنف لصملا
 برت م وتمام ىفف بولطم ارهو لكتلار طق هر زف مع رباضا طاسوالة سام ا
 نيرو ة تسلب سل صاح ىف عديزخو اصاوالا اودع ضع عراصرلا ةدعقنس
 رمميع اتنوعيسوةثس وزب امس ص عدس عراضر اح اع يرد رب ضن
 نيسلادٍقررلا نم تيل اوله: جر اغا ةمانلا لص قيل امر هداه زف نوعي
 ةئارل صفرمت وبس نضنرلا هيسوهيو اجر زف نوصي او ميل امى فن ءاباض دلادح اعبرم
 1 قيِنَعلا ىع لصقلا رهان هه و ب ودطلارهو لهإلا

 ص
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 لم از م نبعّسر ليلك ني ديوان درؤلا و لعل و < تاس

 ملاشو ارد ايم تناهازا ةملضم لا ناناوطعسا لا عاوق :ى عسا حاس ء امدلطم
 ٌلصرلا درع بطش ة ترن ويب كو راضالا ىو اس سسرسص ضرطول درملا ل
 بهو نيالا ةدنس نيو سس ميلعسبز ندئرم نكبر ةمضجوع ادحاوب انودامبذ
 أهرعستر دج نخ انف ميارعش لثر نك داضرلا ص ابر موعد نب ع ودق هلئر
 بورظدرغو نيرو مسا از م انصضن اذاو اراك سل ل صد وز حو متو
 لصقرحواريرغت ن الئ ةينا ماهر زف نوعيسو ةسض ببر فنءعراضرلارحا
 نرايشْ: عفر هر للا طيح ض صد ح لصملا ض ضد تب ضاز اذ لخلل ةرماسلا
 077 ا روص ًءسضاو اري رفث نوم د: ضركتو مص اس ل ضاع
 رار دج لخادم لا طفو قدع ع داضازموهضإكس سلم كل فأنا
 ناو زي امو هو رركذلل لصقل ضضد بي اوابي ضن ندب تع سبس اههر نجد
 هر اوضو نيو نيام تكلم لصاع نكي ن وت رو رعراض و ومك غض
 لطفوتو حاد وجار ختساءل ارب لصرتتو رب عشت تل رق اذه ج خس تدر اذأد
 نكما با ادجاورلا مضنوت عراضررادحا برط نم مصنف لمع اهةلفلل) ناسا
 أهررطط اَنْ تس حجم لص احا لكي | هبا شس ميلخ د نو نيب داب صاح
 اعتز وف ةبامتسو ىلا مز ب رضل ثم لصاحب نك ةياموحو عرض لادحاوب سر
 ضن ثنا تب رض اعاو هجر كل ةرساسلا رطق نور تح وضد اه دبحو ميار زر نب
 راطقاذ رب راضا ع وبجؤضد2 هجر ا غرالا ل صغيضضتد نود لحال عر را لصق
 تاس, سم رطب حل ارنسامل وللي رسر اياد لم تح ازا مرا ماعلا
 حر ناب او حارا و معرضا م ع لض ارز م ةلثم لك غرع اه سهل اذ بو اسم
 تو لبم تاذلش ا وسفن ت اناني ضن ناب عرينلا ع راضرلا تاوز نمهلانم
 منام دا حا حالدو نرلا واضرار ه ديلا عوج اس ابتح اسوم
 يصف اذا ٌملخالا مالا ءاطفاو راهو ةصيراب سسسم او تائلسم قرات
 محامو نامل بر قرا تراصو لص ]جر قتدم ىزاع ادم عراضا سوا
 بندار يح اف رئرع ا: ضضد 2 هروبي روت ا اه ط صو اررس تلم لك



 نرلضراض ا عومي ضن غاده ررخيؤضدفر دل :لخارلا ال طق ربع ضد
 عاتساتدداو محر احا مالا لصق تنرع ازاواكر عاوذ وجي ضير خر غصن
 "تيدرطزم ةلصاح بار عيراوهجر طلاب رع ب ضضاخ ويل سيسلا عراضا
 فالاردرا ب رطل نيزص اعل نكب امباراصا سلا عر عش (رم فنون نيرشسعلا
 نكي ب امحاورلا لثمون عرلاطرلا درع بح امن كدنع ار طفح اذ امسد
 [تي]ص اكل نكع ارا راصا مس اريلع دز تفرع اك يدا رطل نص لص اهي
 طظونح اهلج فدو اارزم تبر قل ارعرباض لا |ردحر ب اربع سفاذ ليز
 علطض]ط قدحوحتو اعين نو مدام ئدضلا حر جر طع مب امس د فرم مد ارجو
 حالضالا ىراس ل فنك ع دليط ارو | قساو لمعلا كأذل رع راض نم
 الْضيا واسم عرج ] بطولذ عرمتكلا الا ثاوذو ت ملل او تاعبرطا نم

 ل تعا نين امر زبج|ردخار رعود قار صصإصغ

 ضو امن شعل أ ضض ربا نيارلا ع رإضرلا مر يفارق ن اًنئاسد رك ارعازيت

 علطرلا هواش ناطداوس ترم نوذولض لم راهو تائلسعإرا سال 2 د
 رم



 يظاربا يع ات لئلا نم مضامد رع تب ص اذا عراضرل ىوتسو لضم | كل اورلءا
 دك هدو [ت ضيا ف ارثب ص اذ اذن ادلْم سرد م اوف اهلا ايد لام

 ماسر كف يفن نا ترا ازاو بو اشم عولضلا تن اهازا انهو زم اهلا ابا رلا م ميظام
 رازءئسفلاب جار عداض اررع دعم اهلا اياد تدع مسق اه ةئ اصلا شدا لاه اياد

 مضافة مفاياو د تسسخ ال فتلا ف نا متسز اهلا ةدازلا م لطتل هلأذ يه دق
 ًاياوزلاو ءردضرلا ىو اسما سمن: بو ان نإ لضخ جاو سك رصاو نهب ا ىلع نس
 منش نك عرلضرل/| تاو ذ ةحاسا ماو كلذ سرغ اهزك اناياور ضو زم اهيداننرا

 لكان اهيرطاوت ل اف عضس لا الصحي نابف اهدي او راو ابر راض ا فرداتتخا

 لف حاس وجو ارح اس يرط تاع لا اسال في اطم نيميرلإو لس
 اما: شنط زربكلا عراضرا تاوذرزح اسريذن اها رك حيو هدازغ لخايزعصاو
 شفع ضراو رع ة فض داو :دس ءعراضاص ١ سرس بضاذا كيذ لش اهاياونو
 ملوح او فَئس طخ جر ض اذمدح اسمك ش زلط رراو عالم ضربا : طرا و
 هوز عصرلابةطاح ا نوازل ل لسع ملزما و مش ىشرلا سس اط اهلا يوان نم ندررع
 سما :لصرلا, مطالب اراد اضل ارم دح مز 'لوط اويقتس ف [ طخ و لع
 نيرزوسو لع مله يطرلاورشع م رص رحمن د وذ فرد وبس لصوت
 شسعيصاو نع نزلو ند شع ارضا عرلصضا ن املْسو نو شعرج رلاو سس ارييرحا
 يفلان دازلا م اوو و تحض ور عانم او شع مز ضرما ع راض او منازل رجب ض ندوه
 4 دارا ءافوذاذه/ ا اهلكو سطر عدم عوج و اسرع راض اوبر نر
 نكس فرخامب ارم اهرد نوال ب ضندلىز رومتو سيخ نكي تفرع اب نويل ا روع
 رونار صاللا لما زج ع لرد ماج ميل امنو ةهيمان الا وس اهح اري ؤ نس
 توام اثاث وني و الا جرغشم هنح اسد نيسحضو ةسد منام كي تذرع اب فراء حاس
 توضنو نان ادن اييام عم نيد لن )ع اسو نيس ةس لولا هع اس نب
 جس اضل سدا ع نا : ضوه ذلا ع لضلا ماهم ضيا تم اراوذح انا د
 ريرضتلا اديب لكس سرا هج اس تن اف و اهب ضن نيدو ميد هوك فديوا

 امه انروص نان اهو



 يدع لقشلا طيح سام اههاياود تناض ازا عيدك ع وفضرل تاوذ زم آس اماو
 رحاو ل بس ضلت طعس رلاطم ارجاولال طا لصحب اضلال ص 2 اب مولصبو
 لكلا اطر اانا ال تمناوا مرراص كفل ار اوس اح اناعصاو هر نا ىلخارنس

 كغ ة/ز/ؤ يسوق رحال خار مع اضاع كراس سس ا وزر اس اسس ىلا 1
 وص مرو امرنب ميسو يدلْس مسفني ام ضخر//ل هاد 6

 روم ارطخري طيحب ىوسس اطر دلك د مالا لطم ةعاسه _زصن
 واس طيح طخ لا ىو زم رج جن ىثلا مرفت طوطخم لكم طن هاهس د2
 طخ نيب احلف ىو نكمملا لع كينلا طا حرطصخرد ىلا قروكملا مطل هلي
 عضم ارطيحيز حز كرلا صدر نكرلإب يدناسومارهنيهصن [مسفب ارب طير

 نص قرارا زهاسو وسو مير دما جرود نم دب طبي عش لا طش م غل اءارها) 2اس انكي راو ايدج عجب طخ لوطان ورد 0
 قا احر 7 ارطبحكم لع ايساةلزءام ىلا جاع و بكد اهجرطف 2 سا

 بفٌداوُرح مقيما انا رقاب لا ب لصوت ماعال اف اجرورو اضم عر لص دي ذل َُ 0 57 كلرجاز اذ ركارح مجول طيح د/د حاسربو صابر ماها نااءاودح د اضيطصم 11
 ابغا زا | ايو يبكى اموطصم ار بط اوا |طيم ضد ف الا[ صو فضل يسن وطاف 4 صيرج ولُس
 ممم ل لوب فصال ناط اذ مصير نحن قلب امض طيح يب امجطق ب ضاق تنس ناد ىلا حرص ( داره تضخ 0 لا ا ل ا ا ا ا و ميا خلا وا ىصسي ا الار لا كرو بط صل صاع تنام اهطغعيجو [طيم صر عب تصد ةسمس
 صول ان اريادلصا ويسر لدا رطملا بضاف,ءصا تس داو طيح ا بكَ او وها اطمحات كسلا

 معا اطقم اد كا لبق اذا هل لاَس لصغلاو بف ةمضلا ضخ اه يسم مذا ىلعذهرملاريسخاو مجاز متسان رراو طفلا تبرع ناو دعبول اورذ بضلا لصاح
 فضلو وعلا ص ضن ب ادار اس من وير او اهيا اطيح عار شع
 لاس اهرب بج اذ تاس )و ني ضو ةعبراو ةياه ب زضلا نم ل صامل ني عودا
 رو نوير او ةعااوحو لصر حلا تضدو نر هر خلا عيار ب ضاق تش ناو
 ار اوجم اف برطلا نيزص اى نكي نك هير وهو للا ىف شي صارصجو طير
 مب اموحو ار عير :فر ع سس مب امس لصاع نب طبيا لصعلا برضا تنس ناد

 مهلراز



 نر عطب اس اه لصتولا كبرج ن إو لورلاباوجم ام دوخألا تلين وو صداو
 3 وص ءزطو وعلا ظو شع برا عملا ع ع يسم
 [طيتض برطاذ ار حاس كف ضد ا هطخو سيح !عبك رئارد/ل بماناد
 من هل وإرَض اسر ص ع ابرار رحارومإو اهراك صن خ ضصنو :فوضو
 علا, لكل يقازاو دحاو ناوح او ةهقنملا قرطلا مضيِب لمع اف تلح ناو نام ا ضو
 طنا ف تع رلى أني تنلذ نا ماع اف احا وثلث سف ادعبحو دع طف
 ناز فطيح ا ناف ىتمو عابس /زلثو ني دلو فص | طيح ا وأين ا نيم دع
 صوازمر زج رهيص نم جض ضد جاوا لم : لج عصا ص ءازصو سعيص ارطغلا نا
 لاح امي هلعاقباو لاؤلا يعمل ب دارا ءةيز هاجت دا رارج اما لال انما
 اهطفدلسس بلطو قاد حاس ضر فاذا 4 بيب: هليدع د واذا هلي: لثل هنف
 افاد سرحان صاع مضار اًئاد شع سيرا ىف ارحاص ادم برض اذ طي ا
 نوسو يام ارضاسم قار نال ب ااذ طيح فصبر طغلا /ةر عبد طلو هجر اع
 سارعي صرت صراف روكرلا ددعلا بضاذ [طيحم مو امنت مكع ان عماد
 هر زوخينو نون امو طيس نور وعى ع عل ذ مسقا نامسنو نوهت و هنا
 لاو طيب صح ويسر ةهللث 2 مس ض از اف هضورغملا لعادل رط قوه دون نوحتو
 5 رولا ةارمسلا لاسر ريان لا لام فت ماعارسإو سلو نو شع و ةعس
 مسفر ورم ا ضوحأ نا لررلا بحاص نغلق انريمشسلا ضوحت ل جرضنلا
 لغد عز اع ناكر عبر ادارات انه اومطيحم ع ١ اعارد نوثرلارو مس

 1 ناو لاذ فرورقلا ء رس اهولا رجال! بص اص نعاضيا ىلز لين شلا
 اعارز نوثراو ةهشس هرودو ع امد سو اع ارز شعم !نطفن ولي نر يمقا اروانع

 ... . ٠ . ٠ ١ ..... روض زها عار) سافر اورعارز ةباستنل ضان او
 تيسلا ةمرلصلا هراتو لمعلا ميفيلب ل زولع قرع ل اسرلا بح اص نهرب د
 طيح ملا يسد اىلعةم اللا باب_ارعصا ب لاق شبح ل اهكعَس ىضيؤلا
 اعمار تعا دج والا بح اص ينصر هاظو ايي ضن بس و مهما دصارلا هين
 بتشان ابنعيرلا ىلصتموكع هن اجر كانح قدتعلل غرولملارنسنلا ضل احب كسا



 هلو عمضصدو عيسؤ ب لئك ارحاول زن طك |رودلار طل اه :بسن نكن امني
 ضو سس ازا ة يلو رح او ملل ع مسسو سس الطا ئدلو نول زل صعلا لاس انزلت را
 ىلا ئيوبنصل ازرع نوثراؤ تنس تل ذوريأر ىفعطيحوه هل : لجو سايل تس
 00 اعاممدعلوجئتسازرم نلنز لح اسيد ضل عاجل
 يدا ةروكدملا ميسا انيعار انا ["رل ةروك د ملا نيه اريل نعمل اسرلا بح اص هءاه اهب رص
 نوكرزأ مزدب ضو لمحل يثعل ان مح اسلا بئكارب تطل و رس نبل لمه هسا
 ردهبراو رصأو نيو نصضو مام حاسما نول انبم احتو نوثراؤ ضبا
 ممشرلرؤ نوترباو منزلا صلال السا منال ن دل دل و هحانم داو نسا

 ممم رهن اجرح اوبر ب رز ص احن سس اذا زلاورح او لس عبسو سس هذا
 كالازأ ماو ح لا رب فت ها ظن اططخخ نوثرملاو ةسس من اب طيمملا ىلعي وكت اان ل ىلا
 ضع ازمدازجا ضو مح املا نولي : | معلا صوص هرتخا 4 نير لإ سيح ا
 صارلا نازح انمدزصو لو منام حال |نوكتو 0٠١. اله رصاولا نمد نع
 بحاص]اورغ مل ميسق مييجورعاظ مسالك تلق ىزنار حاطب يحن اىتساد ا: اله
 يبلغون زعبسس بس ار طيح اوصف مين نار لك ن موس عرلقانةلاسرلا
 انيرتساطخا طيح اويفتس اطخ قر صف نامام مندلابي ضن لاق اماو لاع ابيرضن
 ةيالإ لق بنو صيلا زرع ى طع قرود ديريك قل ناف ايولعم قرارا طيحز م ىف
 ضف بزي رمى اه منازل مطيال درصلا مب ردوا دلو كاهد رسال اتيحسح صيحزم
 علاش مان, |فنف برط الار ادضعرذبكل نال ص دلأ رج كلو ميلا زلا نكي
 منزلا نص زمنا فرب قايصل درصلا رزجو رحاو من دل, ل د اسرحلا دو

 مرتفلاى مل رزصرل امام داك رأو ضصن هن دج بلان دلت زلرسلاددصو '
 نة ردملال خاب تلا ةعدرلاماو ياما ليو مع ري اخي زمزنلا ميرا نم دحر ف ناذ «0اةيابا يلا حان يضرم صاع كيو ار دخا وكت ةطيرم عسواو عر احم ار يع عت ٠ نريد ءهسداف لون لسيد وصوم روي زد هتضز ومضر لف هضاب وضل رنا يرش سن فر ذجز ممل مبدل نافناو مولعم ل رزيحال م امو [صسنلاو مهنررماو صال لع ياو

 مب سيف م ان ضرر ال ع يس ضضلو م سرفتو نقف ردو امهر ورج صرصر]ف :

 ثطاو



 فصن اهو, دلير اوهد رده ف مص نم قابلا حاولا يسد نوعي او من لص اهلاف
 نا هذ نأ أعان نوار يو - نيكو هو عبس ضو ميس نأ دف حبس
 ردع اهاغضقوىلاىيلا وهو ةامن وكبر لسن عرهو ةرورلا طق ب ضن
 لظار مار وعي صرم ع سدا كو عن نت درا ازاف اوس غرور ا طق ل شيما هج نر

 ... وه اير زف نوح عضن/بام نب [رلثم دلع رعد َقرورلإر قب ضاذ ةرودللا
 ]ا نروصي رعد ارب اصو ارباب لذو اع امذ نوضوريستو تاج از م وصلا صير ارح

 5  اهوطالصإو قرون مؤوسز ف اربط اضع حاسما روم ا غولب بييرقت تددااذاو
 فر راوضف ل اجركيفءاهنساوم نيل عير لشعب عار جرت ارصخمئ اصيل
 رصصقرتلا قاورم ا لرماللا مح اص :وقتسلا ن اقر زل ر يصد ارضع ٍبناج لا كل دننسللا
 000 ل ا
 ف وكي ناربّضلاز اذ اذ ريدغلا نام اذامذا مضل ةرولملا غلاسرلا بصاص رز و
 مدح( عارز نام هذ اسؤلبن ىنح ع ارد سوا عازر سطع سم مذم نب اجرك
 منجكرربف خور, ت رضا لصح زد, مهن او جرحا برغتن نا غروصل ه2
 دحاو نين املي, تاو رع خاض برت دا غروصلا نط ءءنح اسف
 نوهبسو نس بب تملا لع مدفع ارز نمأز جنب عر فيز مإ ضو نيدو
 لير دف ىبسو عا ةبام هلك د اع ارز نو حو خلدا بي ضثلا دع وسعد اعامز
 عاطف سة ثلا ياطق ةعاسؤ رصخإرمو القناه ىزناءارز رع

 ناجح اخن اوبغتسن اطخو عءادزمسسوئرب طاح ا تسود » طلاو فاعل ته
 اه طقازع طخ غض رهازه رعو سسوغلا نين ىف ظالا نايتس نشا هلل بع نع
 "ضرك ع اطغرلان 4 ناورغصاع اطفش غلا ف صد زم اسس وقل ن 4 نا من
 فصل ب ضو ا سول تصد 2 سمسا نيله ارح ١ برضت نا امص لك
 نرلء طق لبقازا الا عاطملا لاس حادا يزن اف ارو سسوغلا ص ضن ف ملا
 أاعارز لورتعو مات ءسوق طي ض صد صربلا رس وقولك ار 2غ اد ضد

 منعا ولا جدع نعبر نم مطبس ميطبط نمر حاو لكو طيح ا 2 ناعياو "عر نم
 نيعشو من ان بطلان ملص احل ني لسع بر اهو سسوعلا تضل 2 عبس ب ض ذ



 نمرضخصاء او هلأل قانا زطصرل عاطغلا لامقو لع اناا ضاق ض اساعو
 نم اعبر رع: شس سوق طيح ضر نسر ؤص |, سوف نولل نخر ونر ان فصن
 متح اسس كال رج لش بر زم بس, طخ نصرصاو لغو طيص اع نيعب راو دما
 فعاذ نيسحنو تس ب ضلا نمطص اب نكي د يناموحو سسوفلا ف صن بسلا ب ضاق
 اهم ونخو خل زمفاررسورترربظالا جاع نم زهطملا سو قرع تس قياس رصاوتسافر علان عاطقلا ردق لوح اخ. ارع نروح اناهو ريع ضد لذ
 يزل يغتسملا طئئاوحرتولاو ةرمادلاد طيحملا كلا طور سوق ناوغعام اب
 نيوضد سموقلا صن فزنا ريذتسسلا طغارص مرسلا و يسوفلا ى نط سب لب
 ةرريرلا صفو :س وقنا زرع توو زم اذ زوال مهعاصب ص نيطصن رولا حسنت
 00 غلارلا ص ةدطفلا زح اسيف لصق ابوه لا
 نوكنا كودلا ةيت حو رنولامل لاقباو سرقلا لدن رطب يخش مط خو ؤئار تم
 قص نصور انططاوهارمرسو اهزكرع ارش و سينا الد اضو أراد ىصن
 لطغلاوه اهو وكبر يرغنلا انجولخو |عرتد ضر مرئولا صا سسوفلا
 ذو يزلاد تضل مرذا نوككن هذان واردضاد اه ار نولي نا اود اضو ارو صن بزفع ا ايرسو 000001 نا هين موو والا مهبصنتل
 مفيش مر طع مكان اهعرتو نوي نيريدقنلا نيزه لخد ارصراخ اجزم نولي نا
 أرتوراضه | رضد نع لب اماهر طق نرحاو نمار (رف ناًنسوملل ن ار اضو نس للا

 يبا نال ماسلا متح اسم ف مدن اهم ةيردعضت ل ورب حاسعأما |رزسةرحاو لل
 مر نافارح اس ىضضد تانخاو رار تحن او قرت الإ طرد اعل ميز مودم
 طيبك رطملا عبروا رس ون طبت فقضد 2 لصَعلا فصل ب ا
 ضد دو طم اواعتس اذ ارسوق تدبر ن أذ اصلا ارحاسم ندصح سوف
 ايزل افّصيرا اه توو ناعبسو ذراس رس وف قمار ضمد مانع بولليراوعن

 مزه عابس ةصيراو شع انم ا كلو ارح اسم لمص قرطلا نم مضنام ..
 ضهر ص اذ مليح نا سسو علل ج ار غسان دارت | مت نا تس ناو ايهروص
 سوا عض مد اذ رترلا تارك ن او سولو بز ل صح اف ع بسد زول رثولا

 مراولب لخ



 مهول رساو لسور حرسوفلا ناي مسير تولا نانو لذ شولاوبرؤو ض اف عبس د نام لخ
 مهيارتولا نال رتعو نينا سس وغلا نا ناو اجدرو رشح ندع دلو اضضند
 ىلا داعررسلا تلح ناو نوهبسز بس مح ا اف ةعببسس مرساو لع

 نطفي ع اهطق روس اذ لاثاز اف ميسا هزت وسلا. ضاذ عيسو لاا
 1 ا|مصسلا 2 سسوقلا تو يبسر متو عار ذل !ب اه رثولا كاع ارز هعهطق ص
 رضاع نجح وف نزال :ثنكيادبا ةجداض نر ضاذ ةعش نيل وغلا نم تيب
 ايده دربال عذرك اع رعرلا نافد اعاد ارزم تعط قل اذ اذاد جوفه و دنس
 وكفر عاورههو موس لخ موس ذاهب ةنح ةيامت كيم يرتولا بضاذ
 ضخ ذوانزوعو رس تبيح اذا تار (رلكيز طررب لصف كل دف نسر تع
 تضااز او ةباعن اه ةجار ار حلتد تب ضان اذ دم رخدةض ناط مقابل نير شعلاو
 00000 اهئروص وهو للا ئددنلا نيب ضقت ولا واو ةرتخ اذار ذج
 سئلردرقلا زر معز م راد( مرض اسع تدءانا ىزصلر جزل اهع اًمْطْناماو
 كجرصاعىتررتول اش ضب رش نا طفلا: ئبرظو | مدعم نكي ل نا اضنا

 قررطو نر مرسونلا ىلا يظعلا نزل لصفلا وز اطار مرسلا لا جاك ضد مرسلا 6 : 50 : ٠ 5 ١
 ضم مود لصوو بسر يلب وحلا ضضن برطت نا الطعم ررسوفلا مفرعم
 ظفح اجزم صا دارا تنل د او هلانذ ناد ضضد عملا ن ارق ياللا
 راصاوبسو نينار يرض او علا صضلد يبسلا نيب ل ضع ذضهت ض صن اسوم
 عصا رم يؤصنن 0 نا صتغناو ىل علا تن النا ظوطح لص اهل د زوادبا
 خلع اهطوفف امن اهصرسو م ا احرشو ىتلا ىربكلأ :صطفل اعف باوجاو مز ىقنوا
 لع: ع ىبسو مرار صقل ض ضد باخ و بسو نزرتع و ناسا سوقلاو
 لصقل يضر ىرسلانببب لنصفلا مر ظفحا اا ضل رامقم هل زو عابسا هو
 دان اوت وذحلا محو دن عابس زلؤ د دس لصع بسر نيش او ابر |(لدل
 ىضنؤ ِوْملا ضضد ب اذ مح (ىلا نارا از اذ سسوفلا وبزز بس و نزل د
 بس ف فلو ناهبسو نوضتو ملط ليك يس ض مفروش رص اوتو سوُقلا
 اعز اوهاؤرتولا تضل 2 ايبرطعا :ثرهت ل صنلا ند مسن ل ضملا من مظفحذ



 وهذ ومس زوضندن اعبسو نوتسو زعبس وك خور اصلع اس ال صع

 نائم ىسفلا رخل وعر ولا تضل برو سق اذ قالا لف تلبرج ناو بولطملا
 ص انمااوهرتو ىلا يمصلاءوطصا ترو ندارلا طق نع رصاع نيو عاهد زذ
 لاو زورجاصك و سر زرع سصر ب ضاذ شع انرائا ع وزع مير اههرسم

 ربو ندئاوخامرر صا نصر نام لصْغلا سضم مرسلا نب لضعلا# مهحاذ عابسا 0
 1 ا ال1 ا فقص ع: قب وتحل م از عرطا وبس ىصدو ناعبسو لل هتك ا كي

 ارا روصر انهو علا عابسسا سو نا ةعمسو نوئرمبو مرهم لن ذو بولطمما ”-

 ومحد ل اطعّمس ضرع أيقيقحح نو دن نوكمرعل 8س ورث رد مسرورملا نافاناو ير (ضوس نب
 روس ادرار صدر هزفصا ميسوق نوزكبذ ال نااضلا_ يبيلها لاو يضيبلاو حس يلا
 ا قاد نص نمزنصا مر يرحاو لكن سوف نم الركن از وكلن يسوق
 راد ةرحار جرجا رب و سرين نيسوق نم بعدن اذ ىداصلا فران نيبح
 اصاوارتورل ن اق كرهببلا دج ىسرعلا نزلو مطسو ,طقناع ن املي ناطم
 لوجه نصب امحاوارتو اهم نيسوسلا نا منزلا تلرتسا ناو فيحرلا مناص
 /رللأرثد نركب ام هج حرم ارو نولي ش يحب ارنب غرم نيس وظل ر تو لوطرلا لصفلا
 "و لوطا لهغلا نص سني زطغنر نع ني رصتس أ ويبيع صخر وغلا لمحاو
 هلبذ جاو قيزسصلارسوقلا مح اسف مسن امملخاديرطنس [منيبحاو لوس لج
 ىطقو عرزا بلا لوطرلا نطن ضي رورم ليف ذا كلذ لاسمح اا رمزف نما
 د نسور وسن اذ مدح اسعوك ع ادسسا صير اد نو شع ما مطبحر مجاب! ىضطرلا
 عزخسا صفرا لصملا ضد اوعر ن انما مىرسو لوطدل صنعا يجر من اع امنرحاو رك
 فذاك هرززخلا لع امزعرحاو لب سو (عطخ نم ناسوغلا ىنلارر علا نطل لص
 قلو عبسز قرح ١نيسولا نيرحاو لك ة حاس ل كب عيؤصلا سوقلا ةحاسف
 مضامةراي نو 0 مولا تصدوبر يسع صقلا و خش ليزا وبسس

 حالف ط بحوض :ظرطد قضي رض وسل نوي رمرع ريسغلاب
 اميز



 لعن صن نبي لضعا ابرطن رين دوبس فضلروسو نو لعد زال صعب أوم
 لي ظ وز رم ار صنت نع انما ماصحب تييراوطجو رتولا ض ضد ة/ نا وكجو مرسلاو
 لئل نكب كلذ حج او امزعصاو لك مح وار عبس ضضنو اعبسو لعص اىقابلا
 ظ الطفح اذ ابس نزار نياجيرا2ةشس برضلا لهل صاح نم تامبسوزمزوهو ظ لكزس هدرا طيح ا تصرخ وهو لعل نر لل لصق فضح برظد نا ظ 2 ادلجد ع ابسا يلو نرش و نيم مسا نم
 ْ لوطر/ازوفلا صضد 2 كوكو ضال لصقلا و لا لصف تاب لضفعلا ب ضاو
 د اًهلربادجن نب كس ع ظوضح زم اررغل اذ نب خر تجند ا برطلا نم لصاحب لي
 باد ار طيبك تلبمحْ او لورلا باوحاف علب نوع ابسا ةرمو تدشن انما
 . لقي راحا بزعل نيزصاعن نكي عيسو نال نع جر لظعلا غرر طخ
 1 قب نكمنع ظونح از ايرتلاف خامسا ةمشسو نشح انم ا برظلا نمزص احا نيو بسو «. .. درر لظعادكا نينا: :سوعو صخر طفلا و ياا لصف نب لضفلا برعم ارططحان عابس
 را . ميروص زه»و ليتر كل ىف اذ ىخببار رم ا طيكر عت عابسا تع او شكة اهم
 اصاو_موا 0 اريح س لوطر/ قطف دامب اف شش صقرلا نطف : لصٍح اذ هتحاس نررل ن اذ ص شلاوهو ىسيعلا رورملا ةحاسن__ صن
 ىسرعرورم أ ل مخ اذا نيل د لاس قا سس وفل) حاس ضن امىع اذ ضنم
 عسل وبس لع مْمس مابك ةئسيهو طرل نطو عر |ةطيرإصور/او طف

 ىلظعلا نال صدور خساو لما معرس معبأ انج احيرتو يسوق معضد مبحاسم
 حاس ن لب مهقناه هدانا ل جاز محا طك ساو اللئوتيراتلب ىلا حاس ترمب
 مل كاو ويسصرسس سرس نئئضنر عسير ساءسل و عابس |ةلتسو نع امهمصاولك
 00 تاوطاسلا و مسدس سس و عبس سايس خفلاو عابس ةسسو سي هطازبب
 ا ىضنؤ سيمو ناسا در ظل نرالا طف ضع برطت نأ شارو لوي عساف تلح
 ظ ٠.١ ...٠٠٠ وتل قررصلا لمن ورلا باوج اف نيل ظوضح اع هر ناشد مزال يب صقل را فرأ د أ اون نو رصؤفو لوط ظقلر نزال طن ني ضن برضو هظفح انيس :[بياتلا هدوم علو نسا ذباو لكبنا/ نلب عجتسررسو عاسأ ينماد ذي افون طبكأا



 بطاحل هؤلاوضو يلعن لكم كلن ذعر يفر يتذوغتسزجم فرط لصخ تل مد
 ارا و شؤصو ىلعنلاون يؤصلا عربون د كرك نيمطن, فد بدن اسوفرب
 ىنضنوجر ناب امن كح اطقلاو ابو نيوطغلا ن بكرت ل صج اذن ئنيحو ىلصنلا
 فنلا طخ رع اف كلْسد نارا ن امطق يضر هما فرط بطفل ضرطفلا
 ةصحاص لص ثلثلاةحاسصمل مضواعباس فرع اب عاطت هس اد لصو
 ةصطغلا حا بوكو زرلا نم نزؤصل طع ةح اسوحو ]قرلا عرط م هّصطق
 7« تروص نه ]طش دحاسونو ايزي ل ضفلا وتو ىقن ا ئللا
 ١ متيوص رهو ى علا ون لعامل غاذ ىعتلازع البىسف كداب نو
 بساع بالسع هلعسرا,ق خد ضرعو لوط زيزهنر اونا لاهذ __لصف
 صام و ليس مصعلادد نلمس و مو ضرعو لوطرلام مسح انا
 نوكح ىزلا لوتلا نا 2و 'مسحنأو | طس نع ةدايد ضررلا صودع

 هداعباّن و (ىًئاموهو 1 مي زاومو رش ةنو اصمددع اذ
 ديزانافاوس ملمس امزهلاخو ضو, وطبعد (تاموهو بعل غو ةذدانلا
 هوس ةيناوممتدعاخ نول ذل مسجلا ف انن) قنا و مس صققنا و ا |, م
 يوم عوطس نس نيوسغلا نب نه نم طساد يزل داعيا فلتخم ل ةلكاشم
 ثانلا مسغلاو لا أيا اضن عوطس م امسي انل ن وكم لب عزرا
 قأبسو ةركلا عب الام سقلاو اموعبرعن |مبحا سد نعت اييسو ناطور
 صام نايرر زعم غدرعت أ سو حج اندلا سيم اذأى سلو رغبت
 فدل رحاووطس مب طمكت ريدم ماس وو ل 5 |ةحاع ع, _لضت

 تاطوزمل ضعدر قركلا ضضد نردد نا طلال يف نم امد اذ |رغضنت عاملا
 نيزكارب طبج ل اذ تامر ان م غو بمكلا ف رلجيو ناوطس |ريب طيح ن اذ
 طقفزعوط منتو مسك زخارر طنا ىو اسنون ريرتصرخ اءررا هك نيوس

 طع مة ةن رع طافت اردخار ةّمادلا راطفا ىواسشن يك ردا سو لكرع
 طخاوع» اريطبحا طا لا ىزشتو ةيو اس :ىقتس طوطخ ةصفنلا زمور
 رباووح ا هةئالل تبند سوق وربص ازا خمار تضل نع ثرحت عهد رسدتسملا

 نصل



 نع ديرب ديرل مسجل نذكر طتيا رض عزل عدول ل جرم نار عال فض
 نينا ومطفن مار عا نافل سب اه طبف نكد ولذ ا غصن صلو ةوظعأ عرار يعسأو اود ارب طبت ةركلأ دقو كلا ه قالا ضصنر تس نامود
 اوطسسو ةةزلبزخ لصطلا بور ضو تسكن اي دلل حاسب مضن امو نبرتخو
 تد برضاه ارجحاست درا اذاو رولطس حا سوهو صيرارةنامرصو
 لضك ضل ثر اثوهو لطغلا ىضنو لو نوضرمخيم ا ثلثا و مضل [ولعس
 دلو هكا ىيتلا قيرطلا ارض ار مرج حاس كرو ن النو نوعبسو طشو مبا
 مهب ةامسلا مل اسر! بحاصى لك نررعلا اماو حاملا صتخت ن ىقشلا
 كو ضعي مي حاس ويؤر بخل دو قيرطلا هيد ذ احا جم
 نكي مسخ اري اذ ندعي اوةعسن نكي, ضني خلا بضل وصب طا افيط
 ناتباعوكنو ىتب ام ىلا ار عبس ضضدو ايس قلاع د يعسار لل مي اعدل
 تاني ام قبب برو ضضنو نوضو ةصيسركاو معبس فقضنو ن وس وزهْدو
 قلو عدل تاني كيلا الكفو ىننا مجمل ةح اسملا عدو عابر هزهلو سيصاو
 رو لمان لحب وب ط ض راع حارا ضل ىقب طن ل لات نذاء ضف نيرلك لح يحاك ضضدو يسال تلا رضوا قلم لمحات ضئيل ضنا

 صف
 حس رابوبف اش اصيرو الد | غصن كلا لمة فو طس ةص اسم اماو
 لارتكاب لصواطخ ىواسي اهيدحق فضم نبل هلأ ن ولك ثبعب نمار لتس
 مضناك مب ل اقاررخاف طاحا طخ نبب وةضورطملا مماوغلا ل صح بلعق نب
 ىنلارهو جرا رع شرلو لصخ رك طقدلل ضوولد رئاودلا مج اسف
 مرح املا طي وع قطرلا لج تفيطلا ميذ واش اقرا لج هتصضوو ادا
 ضضنيررظننأب دارا كلت ساو قاد ارر داو وغلا لئن ى هراشرلا تند
 غر كلا نم ئطغلا لن حاسوب صح اذ مضن اطيح ض ضد 2 اهرطخ
 مما نالاوصاف :مهساه طق رع حي قالا ضضن خاص نورا ونه
 201111 حام ضضم دخن مقنا/ موس

 بت راهو الاّ ص امام
 يضاطيح اسس ط ملابس
 ارا نصر او ضْئطمل برع لالا

 وهو لام لصف نا ن النو
 ل كن و نوميس 1 وهلام



 ضن اهم ضن بع نمل صاح ضضدو نوث دانس ام ع د ارررعاص حاس
 دو | ىضب وعسى امد انهن ورتع ةح ند ةب الص احلل طيح

 مو باهل صاعل نكي عابر ليو سقرصاو نأ نام وح مرج ةحاسم ضصند
 1ع ضْضن كلا ض ضن زحام نولبج قركلا ضضد ع ةحاس و نامت بسد
 اُهصْدو نين امو ةصنلصاعل شي نيئلثو ناعيسوة مش وزبام غضن نطو 1
 . 2 ْنخكا لامي (منلا ٌراعا دبع ةركلا ضضن رجة حاس فو انو
 واش نادمة نس ب طاحا ابوه بعلل وخد بعكلا ةحاس قرف صمغ ]صخ
 لانا ضع زهري زا ملوط نادلا ى للا صر عوللاو ىنبل م لايف هاش لاذاو
 أضِلا يرجو رحوطسح اسمك ورع نزلا هر أعنا نيصاو يمي
 بزر | فحا مرو بعكملا دصلاطونذ هرم  هداصيلا جو ال بملك ىست
 :ر ل ضر ردا لوطظرح ١ ب اد مك ردصا ىداسل نذص لش درع
 ةنوجو حوطس درع خارر زض اذ محوطسرحا مح اسم و مناصنبا لصاعا
 ,ثرعاذ طيبك ب زطاذ نحن او ياداو نيؤلا برطلا نم لصاعا نين
 عارالا رعوطستج اسجد انس و اذلا لصاحب نكي معاشتراخ نون اموعد
 نام ندا كنود كين اللب اهلا يدارماو ىلعسلا و نرخ املا ةحاصءاررع دز
 ايلا نارعيراو نبل لصاعن نسي اير لالا طم ع ةحاقلا و ةرع ملوح
 ترا اراد نيج ولاد :.لا,خوطس تح اسم عدو لورلا حولا 2
 بارع الصاع ني هانا ماو امل اهل لياشلل تسلا دلع اخ ييساخ هير نح اسم
 فر زن اع لصاىل نكي ءاؤنمالاخ ارزحاذ ضوملاثن لوطلا برص ضةلصاح
 مهيضرحنمدحاو كو عع لوط, زم جاو جي طل ل شولو باو 2و
 ديالا, مسنولل سبل سو ممرجو رحوطسمج اس نوع مكس ع
 أدل وط سر جاو ل نهدي اعمل | ل اهو مسج دريل و بط ضرجاو لحن نم
 أعم لصاحا نكي ءاضنردلا ف نؤجنر وحد من رع اد طيح باد ارريضرع د
 نائب اما2وارل لب اهلل سد برك اذ ىصاص ار دذ رحوطس يهل[ اسم ىرت
 نيبوطرعا بطن نا وكل يلو ملا حوطس حاسم جو اذا باول كلب

 حا



 فاو وطس ىدان ءرعل بعلم ا ثرع اكرحوطس درع لصاه و ريضرعصا
 هناواس ايل لس اقل, ىطسو ا مر عاذ حاس ب ض اذ مهرجدص اس ثرأ اذ اد بصكملا
 ىر نبطلا ل صاع نيب نلمس اف لفف لس ناو عافت دا قباء اهيا
 نود ض عز مصار لقد نزرع يلو طز مص اول دج سس لصوت و باو
 نصقنا مسن ولا بلل زج يمس و بحر رجول حاسم مك سر مسد
 لفنل ارجو احوطس حال ا قرط ملئ ةنبمل اه. سرع و بلوط ليصاو لك
 بط اخ ضروري ذا لوط نارملا نلوسل خ ىنلل اهب جوللا و ىدوملاب ىمسما
 حاس ور (رظفحاخ أعبر لصال نكي حكسسلا خ نون ا 22من حاد يك
 ركب ان اء جد !, لب اغلا مىطس د مدح اد ىتح اسم |رربخ دز تم حوطس صن
 ميلوطر حا ب ضننا لإ سيدو ة.:ل| هحوطس نحاس جو نيمو اً لصاح
 فلنا ضرامجوطس تراث مصل ب علما خرم اك محول سل ضاعاو مضر غص ا
 واس ارز لياشلل ىتسوا مترع اذ محاس بعاد جب حاسم ثدرأ اذاو بعلم
 اهم جر اضا نوجيوهو نيغلا ل هو نبي عاضتر ربا 2 ةباصير اجو اضنا اهايا
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 هه ىف كدرصت ٠ ش ٠

 نيماو لفرط ضادا اف :شرلثلا داهبدلا قللحم ا ةحاس ةنر صم
 صروطسةحاسص ورك ملاعسو مس امته يضرع نيصاو لو رع انثاريلوط
 سا ام صان نكبر ع اضن اخ نوعبر ارو /ركع اد طك ب زاد «هجر



 ليام طرد مرع ادى فحاماريع رزو ,صوطس بر مح اهئ !طرصا
 ىد يعتد نينو باسو يجز دبس نوعتر نام او بام اه اشو نوعشو ةشس لصوت ضعي ماك وط برطزم لئز لصاح نوعتو نانماو با موعد أيل
 درع ل صا اد ميضرعير حارب ميل رطرحا برت نا حالا سيلو لا جولس ةح اسم
 © مررر ارو ىعكلا فرات اضناهجرطس ىد ان رمل بملك ف مرن( محوطم
 توه سيجا راي ما واسم ابرز لب الا لسد ا مارح ادنخ تبضابج
 مظرلضار ..قزفم لجو بار جنب يعر بارعضر اًملال صاع نكي رع اهنا
 مظيحن ع اذ ريرعر حوطسةحاس كن ورح لمس نع ذب امد عرذأ ننس
 حاوي ني اد نعبر الصاع نيب مخ اعتراف ند عر زصنراوعو
 ار لي اعلا, طسو ميرع اد ىكح اساريلعد نو الفصح اول طصنسما مبدل مع دلاصا
 رعوزلرصدرلا رن: ترو ,,صفإص !صضد بزعم لص احر وعباد ةيناى و

 نياعنر ونامت حان وري لبسف عسل م المسد تحال نع نورتعد غرز صنم
 نيب ع 2من اكد بارض حن ذ عوكل زنردت ع وطلاة ح اسدع نببح (لل تاز اذ
 نيش او ملط راح وطسا نم الكيس ا ىلإ سس راريد ان مصل اصرخ هت ل صاع برضو, ضم اصوطمرحا سفن اول سلو سئ دوج حاس نو
 معان تاس بضاو اج اورولتخ دل بعل ذانثا صول رم ل صخور
 قعد ءهضاحاسوتو نب امو أب اعنا لصاع نكي معاضؤلاف نم لعد عبرا د
 1- هناي اره ررصن تاهو ساطلازه



 عراد لى مس ساد نع ىرني مج جو اركض ل اوطسالا ضعت .ش
 مياس سييرا و سس 0

 7 داوروجج اكرعداضاصارصازا أياوزل مغ 5 ءرلضر/ ع زاوتم وب رص نع تدب

 «نامد ديف هسري ى للا يا او مك طاب كم | مم ىزل ا وضوم ا لا جرب نادل
 اعلذ نوررعو ن انما اطبخ ةولضعرط غيم اوطسا لبان اف ةناوطس ان وكب
 رادع. اب اهروعرعإد اع أن اوو رز دلا لص بسس ارظيحك ىصنلا اه طم
 امه ار عانرتوطس زمان جو ارسرجو ارحوطس :حاسم مكن وثردن ةلئاعزل اف
 0 أهيم ورع دن ام اوت لعيب ض نامي امو

 دم |رطحاة اريحا و تلب ىذلا اكررود عرطس محاسومف نبدسو هبات
 هصيسوبب (رعبسيز ضاع لكي نرعبسو ممبس و (رطس داهررع اذرةبح اس رع
 العاقتحاص ب رطان اهررع ماس ترآ راو زلنا رجوطس حاس جو سئل
 لس بارع عهد سو ضد اموال الص اع نكي اهدرر شرح يزل اا هع اهنا و
 "م احاهرال»اساهروخو متو ابعاهنر او ةرع ارعررض ار مرحاو لحرس رس من اوطسا

 ايرعوارجولهسذح اسمك اعيرم تسر ناس م ووطس ب موحصو نورتخ لادا
 8 2نيئامداعلارص ا نينو زغوفو انعام نوتسوك# (لطيح بط اذ
 ا طس و ارزدع اذ ىح اص ظرنخ و عدن كدا ظنحإخ خنلا عدد ضا حاس
 حاس: نب عز بامبسد الار صاع نب نراك امض الطو ال لباغلا
 اسناد هوي ن انرامهدارنرعاق حاس بط اذ م حاسم ثدرأ اأو مي املأ رحوطس
 | عرضا ء وجيز صون دهب ا وهو | و ضضد بزعم لصاح
 ىو نإنامو فر قل صال نكي مكامن اذ يزكاعراضرأ تاوزطاسو
 طلاسلاَّ امه لو روصن هلأ منو ميله ةدهلر فرخ اك معرج ةحاسم

 اطمن مل ضال توطس حاسس خلو اغلا زملضلا عوطسو نييئئاغلا ىج
 محا اءاو ناحا لوجو اريد ع اداذلك و نم مهيرا عرض ىر لكوسف ن١
 ىبصمرواي وتساوطسوعهوتت نا ى ع شوتم ارق عف لئالل رتل وطس



 تال الباب عرضا جبرا ازاولتس ارو ثروتيف ارب سحب باسو ارليم
 توتا زاق الحار ف نداكا و اس ررل ئصرلأ وعس نسب ناهرتش نراصف ار
 فص اماردطر :ذ نلف ازرع طبحب ف نيعلصلا عوجيوضم برضاذ لذ
 ناننلا ن انيفنلل ناتروصلاوةئزللثا ارحوطس مدح اسموبز وتخاف ارب دعاذ
 امري هل ىرجركت ال نلمعد تاكا املا تليمحت اذا ةلضللو فيمنملا رع
 ةرجزمورحضلاو برجل ريصس ةببجم منوم ذضلا مح 00
 وذ نورتعو نام اوئزلا ىا طيح صفر ذوجلب :يصعرج هد ا يصمرعن اخذ مدر وراتب ارح ةرجنس غلا صصشس ةهيسس وجيت كل لقانا كا نكارسرج
 ابرام 57 ليو صدرا يدا ركض ضرره هزل رازن وذو مسا هر ود
 الحجي اههطن ب اذا سرعت حاس مكد صخاب صد / ضااد بدح امس ادرج اها
 ميسوههد معبسؤلاو 1 راني دعب اوماع لص اع ٍِس ار وروهوينلا
 مياس لص اى! نكي امي ردصا تحرر رق ايل) برضاو فسفد زيوت دبس ضضن
 اهنصنكا وجمل غلا رع لا قا عطس مح اس تيري قتلا ودع لو نقدا
 ضامن نيمبسو دبس لصاع لكي زئضدزطو ةرلا ماس ضي
 ااا طق بط عك ليس حاس فصن خل تس ضضد ةحاس ن هل ضل ير اخ

 حسب عبس ضو 0
 ذو وام ةضيلاو نيس وز ا لصاح نلبارباررصا معنا اهب ضاذ وع

 فتم اج قالا حاس 2 0
 مج ارذرم اوبر لي احد دتلا لخاد يطس مح اجو نيكو نينا لثو محير ا روض
 لضارولتس نحاس: وكيف (رهعس هج اسح ضضد ازذاوواعد اني دابا ركع فض
 كبررااراو مل انانورزبراةكو اه راب (رجار يس اصلا ّمِضلا
 طزهو ناعنراو يزل زي مرد لذ عبس [مصلد تم عبسلا ب لح او يأ يح اسع
 م اوبس ضنوارعيس قلاد بيعلتلا ةدرصم مدفن قو مصل طي سمل ين
 0 ليهو ن اشام قبب هعبس ضضلو ههبس قد ام ىلا
 رف انوصنل وحي غل نهانا قرللا رحت ام هلدذو نرد يس حسو مغنملا

 ارض



 ايعبم ونون عا ف دادحادد ام زصال تكا طقبصكي رار ةركا مرج ضد حاسم كل ذو ناين ار صبس و ضو اعز د ل نكبر غصن
 كثدلر نا ءلئو نونسر ناسا ب هعبس ق ضن ورمبس ىق امى او ارعبس ضضنو
 نوثرلبو رعاطرهو ارخضلقلافارزعصناوبلا ازيح ىلا اوبرا قمر طاس عدس
 0 ةخوحما ملا ضرغ هلا لصاقت و ْمْهَل رعزح اسع جو سلو تل 2
 "صال نمزح لل عزو قلتو اره خال اوبر وسمو ن تىصلؤز حاس ارجو سمو

 همي وا
 مرو للجو لذ فرعاف رخال وحول ةضيب تن اطول انو ةيئرلعلا ةلاسرلا

 اهدار زعم عب جرار صوخحد ناهيطلا و ارلا فرع__لصخ
 ريش سوفلا غساله جال اب دارماو برحم وسر أد قاط مكن اكيطلاو مرج
 : ملا اًسااهرلا زال ندب و منسق رذالذ قاطلا اماو سلا هن واني جولد ثبكب
 كرز روس عال صار |ماوط نمرهتدا قاطلا لوط ن ازمىروباسبلا (اظن
 نيدو جزر ضرحواعانز حاس نخل ههو,لخار سسوقو اعاد نوزع
 نازئاو نالظ ضرر احد رحوطس مح اسعمف اعاد ن ووطبلوطو ناعارذميسوف
 هه ليسو تل وجيب رط اذ مجد حالو نيطثاحا ىف دب امرتسامل نيرح اظرب
 يسد اس و ماس و اهل, ل صاغ ع ب عار )نووو موطن وثرماثو نانا
 اضعرس رق طمس: ةبقك إي طس مالك ن د كا لاو ناوفلا نيسوفلا
 اور اوعوب برص نحر ناد [نرصرخ سوق ف بشت 3
 حو عزرل ارضه يلطسةح اس جد نب: س وةصيا لصاعا نكي جذر رضرح حن اضلا
 اًيرفناسونلا مر طبك نازدلا ج زر, م جوب أرتص زراعب عملا ن وبس اتت ن |ىطسلا
 ةهزداضرع نورطق نضولعو ترسو مر أمس ن رراصاولا ن اهتسلان اطخيداحنو

 0 اف نمروكرملا هز د زفه يطرب لس صح اوك و نيس وُمْلا ع وب ضن
 حاسه نبذسو خطهلاو ياسو اهلا لصاحا نكي نيسوفل حاس ضرعلا
 فيطثاكل رب ىىع نييك لن وملامح اسم تدراازاو قرطاطلا نر رطسلا



 الواح اس جو زي ابر صاع نب لوطلا ن ضوعلا ب ض اذ نييسوقلا اندخاخ رهو
 رادع اا رررعض اومضرعىفمل 0 اهوليطنسا سالك نر
 عوطلاةحاسوهدزرلا وابلاوعاهزذاورظذح اهعلئذو ننام ضعصلا نكي
 مصوطمويطنحاس وفد ننس د ةعيراوأب ام امو اهل ل صاع نكي نمهاظلا ”يردلا
 نيم وقلازرح ضن ب اذ ءهطنح اس ندا ا داو سرها طنا خوح ةشسا
 الرقم طرحا ةناوطسا: غبضعف ف مند جلا هح اسبوهو عاسذ مام دال راب لوطلا حاهبراذ نيرا نسال صاع نكي ضرعلا 2 لع تسرع
 تناارع اً ارنرض اد. اصب (ريرجنخاسص ى تناو ىروباسمبلا ماظن,
 وهوزلا لوط ارنع دلو و ذلا مرجع امب خخ ع ززلا عجم حاس
 َّق ىبضا .(يررص وهو ل عرشرد كن فرع اًمارع امئراف
 ىزالاط أو لطسح اسوي انس ل خارلا سوف ح امو فلا راك مسوغ حاسم
 هكلطسةحاسو ن انام نيطفاعل ىسب ل نيبلرلا ولعل حاسد نوتس دعما
 كوطل ]ةحامو مداّمسو حلا مهصدح امون وسر ضيراو م اهامو ىلاةّسا

 يزد لوطزمصفا لوط نابرلاعرولا نيبو مزب ضرطال ذا عزل م حاسم
 كلى ذنب فحرح ادم اظن ىلعاذ دس وخر يد يل اروم وطملا م نمو رتبي طك ى د مص ا ان ومع 1 اطو 0

 مار نموطنرم رسم فرع خير عت رورملا سانلا طرز اد هداعأ مصنع
 اترتسوقج و سر جة طغن هارت هابتسو مرح اذ جرمانا و ثونصو سو
 معرس عير خوا غر ورملا مرح املا زكرعو :مصقلا نب لصاولا طئكا د ده او ماظن لع
 مريد ارو دم وطن مع نم ىدتنب , ىزن رضش 27 هروغلل هدو

 ,لضن رح ع ضصا (طس مربعا نوكيو هرلاعا طضن نود لا ىتني ىذح اخس
 طوزحل ناطار وس صفانلا و نم اندل نس ُئتب ىزلا عسا ن هن اذارملاي ناوم
 لس ناطراوس طوع مختص نا ن اب نر ن اط ناو اصدق ام دأ أعان ار يتسم
 ء ىلضم رم |ءاور ورم فن اصئادرأ 00 طراوس هلل رمغدا أصيرعوا
 انوا دلث اهرلاو صن انول ام اناف احن اه نرخ الا عادوع معرس ن اف نا

 درهد



 سس 2 راف . 1/١ لح[ مو ص زعم
 اع اور ن وليررو نو شر عش ال ئاعرل اذ منا ء انو معلا و ومع سو لغ د ت اضا ال اء ساه مينا يح اعلا ورم ا 2لتر اح اس ة خصم تدم اذا
 طيبك بل صولا طغاو رش اف ى حام اثن 00 أهلغ اناطو هاف را دعاد ىلع
 نضاررط اذ ناوطسر وردا طوزح اون ورح ود ض الص يبو مربع طنز متادلع 8
 | ' رج ضد برضوا نو شخ: فوحتو لصاوأ طنا ع ضع ارو ندع ان طيح
 راقت لعل صال نكي صحا. ضضد رضوا لطب ضاقا, حاد طبح طخ
 لاء ظهحاذروكءلا طولا لوحرسارلا وعل حاسه نيعبس و: ضر ينام ترث
 ايلي زن ضد برط نصةلص اح هدو نوثردث ذهب اع 2 ورترعاهرص اظءاررإع دو
 تراازاو رس حاس وهو افضدور تعب: زم وياما ل صاعا نكب طيح طضدف
 رخو ادلث و ضصرو نوثرلاو انا رخو مدع اذ اج اس ب اذ هرع تح اسم
 مسا ءذرعناو يحي اس جوة امو امرمات ص اىل نبي نير تعو تمير زم غبن ام

 مو م اس لصاع نكي نوعبسو ةدشسو مب (ضوعتو مبوب رم ىلع ن وج او
 تفرعولو لصاولا طا جو نب شع دة ل صاوا نكي اصر ذبح ف نيل
 سمو ةنارلكق يب لصاول طك برم نمر طلو يبرم لاذ ممسل تيرحو ل صورا طا
 12 هللئكو جو ند معو سا لصاىل ناهد ف1
 ربك ع رراضإلا تاوز نصرا أررعدا اندم طوزؤاناط ول مئاعلا(0) طر درا مج
 علال م منع مارك ردض | ى :لك مير جو طس مح اتاغلو ىلضلا 0
 للالل اًملاولضلا وطس مح كفر تاحالاك وبراد ع سدر ب مطب ا
 بنس ن ملص عرلبطا م اذ لس يف ترذر بس عي لم امو ,لبم ند جج نع رمي روم طسوتوند ن لع ةعقونمارزفرعف لئادلا (دلار يدش وتس ةحاسص ا ساو
 لاذ هانز نهضت اذ اذ ,لخاررخ ثد اكو ىلا ىلبصرلا موس ناب ناطر تشم نراضد



 حض ا نر رع اذحاسم ميل زن لصح اف مّرع ان طيح ض صلو نيلضلا عوف صن
 ى جدام امد ل ئادا ل وفضلا جو مهعاح اماماو يس ةحاصونم
 لع, و هلل فرع اذ نيم اعلا نيما ملا عاضتل ور يدتسملا
 رورع صان طوكر مش ناهازاصانلا طور ا محاصجروعت هن
 نائلئو عبرا هراع| فو نوعب اد تيرا (رطيحو ىلع صير إلسا عاف رص خ علضمر ا
 " عيلنزم طيح نمإلا طق بن 2 ةهضنملا غرع اهلا ىلع نائل وسخ ةجار مطيحيو
 ماس نارا اذ اف ن املمو شع هس اصل ماوه ,لضساوهرلعا نبب لصْول هطخو لامر اه ناي روعأ رعد لع ةتس عرس ويحس د مل نال كارحإلا
 حام هو عاين امد نلب امتد م 0 طكاو ثلثو نورتعد:ممدوهو هرلعاو ملغسا نر عاد طيح فص برطاو مهرجو زئدلئن اء حجووطس
 ضلاوزباوجو لضسا ع ان ّةح اسم اهرلخ دو كد ذع ار ظطح اذ طورحلل لوحر شالا يجسلا
 معمس و هزاع ص اسمو ار طي ى ضن اهون ضضد برج م لص اح نو و
 انكتب اّمسلصاعل نكي ضيا مطبحر ضد طق فص بطن م :لصاح عنو رع
 مدامزصاىل كب طساذوبرذ ءهرج ع ام تارا زال محوطس حاس تو
 باطاو عايناةعمسو ني شخو لص 'لصاح ا ندب هالخإرطووار 2 نيه شو مسد
 واعز يروك دا حلل ذ عع المو نيس و مضل صاحت نكيزطرلا ء نيرطغلارص
 قبب ايعبس فضل د [رعيس لاذ اهسو نين امد ايزو نلّنام لصاعا 3 وعسلو
 حاس بزن تنكاك الا لذ برضاو عاسنا ةئزلذ نورتو نانماو ن امنع
 يامواعلا لصاحب نكي لثد :ضوهر عبسلا دن: ئاخلا مان عصاسنع نطاقلا
 ملحرا نلث برصاذ تاس ناو ميل حاس و عسل كلئد نابل لب منو ةلسسو
 تاط تاكل لاعيك 2س كليو وشد نوعبسر تحير رهو روكذم ادابق جئلا
 أر معيجو ارحب زع اذ كتناو لورلا لاول لاف ئب زيزل اريج
 مفصازخ ازعل ا زحلا 2 يدار لاه اهلا تلم ا يصقلص |ببرصتي كل, لش نوف لب
 ديزلا (نلاطورطلاءسوعر يتسن تنس ناو حزما اح صن ب رض زارج حج
 أَنا انه اسم زم هند (نلا ةحاس صقادلا انس انهض صف اننا له

 محاص



 (لاطوزهلاوهو صفانلا انه عب ازل تلاد ح اسس عت ل ئال صافن و ديئازل حاس
 مع او نينا جزصاعف نكي ميسلا ع لغسا رع ات ب اذ صف انل) لله حاس صف فصرل
 زعروتو نيطقلانبب لضفل| خا رس اه تع مس شع صبرا برط لع: لص اح ني لغد
 ةيارنلا مصحح اننا اره ىزلا ملا طو هرزخامرسوجو نو معو معينا ةىسمل اعرب كلو
 017 : امس رع ةيلسو)و صن ان سرس ندر شخ دءطيراوكتاو لا عرس لع زن الا

 (معلا# هلا طورحلاوص اف ليز تقرعادا و صال ىلعاوتس د حاذ و ءانل) معطف
 تل يابو نيثاوو ينيامد اهلل ص ال لكي معرس لن 2 يدع اوتخحاص برضق تايمر اذ
 معرتوزلارغمصر/ 0 طر زف يس وصق ذلا دلهي (نسي هش و لعلي ظفحاذ
 تاّئلثو يي ررحاف طفو صقانلا ريع مميوخ مننا سرس يازلارغلا وك أم
 لوزن طيررارهر عسل انه طق ولورصق ان اله و ءاوطس دع ان نوك
 ةيامو فل | وي ) طوزحلا حاسم لم ارغنلاذ عس ىنلل عاسلأ جو نيرا اسك
 فورا باوج الص اىل نب صامل صرح اصوجو عشك كرثون و امو ةلسو

 ٌةعام لطف ضد نيب لضفلاو بط مصار سات داو وصف انلا لورا عرس تلبج او
 ب كلو نر لأى عر صم بأ نول الو :علراوهو هزاع طق تضدو ملغسا
 نايات صاولاهطخورمززم اغلا عاب عبس نبرتخد لح ل صاح نيم الا
 ل توتا دج زف نوو ةدسو ناًسام قبب ع إم يسو انوصبسو مممسر
 نيب لغماو هراعل يطق نم نيب لضغط متر ص هنيه امر دج عرس مسا
 معجبو نوركهص اهوروكدلإرضفلوبرعر زو لصاولا طا تبركولو مهلض برم
 تك اوبسو مسد نيل ايزصاون نيب نوخحو ذشسو نان مرتو مرا برم لخ عابسن
 وفجر نر ملضو لصارل طظفاو نيدلثو شع .تسذ رطألإ قلي اصر زج ف عاضن
 وطرح اس اداو م/روبص تم دضند هبل سقم سعر دل ذ نال ضعلا ورع ايد جن
 م اًملاولضإإ مز نإ حوطس حاسم اماوع ان قر م يفسر جو لئام ار يدم امانا
 حومة ضن د يخرب ما ضن لا, زرع اذ يما نكرم ةطغن موج ميدو بضخ
 وطس مح اص اصاو برطلا لصاحولع نيئرح الاى تبحاس ةرايزو نيبرخ اعل) بح
 ماعلا 2 قري زهد تاحادل ولو اررطنم ام صحار لك مت يداوم صقل



 رياضراةيواسشلا تاعلضالازم نع اضل نكك اذ مي ورم هلا قيرطلاءيذ هج
 صئانل ورحل اغار عربا حاصلا عربص/ماعلص برت ن ابض مهعرضاصاعاو |باوزلاو
 عاتب ل ذرتلبرصع كغصلز م رطنو وللا حل نيب لضاعتلا عز صاع مسعر
 م الات (لالطوزحلا حان اللد لضح ارا صال لدول عاصت الا مالا طول
 امان يللا حا نم هد حاس ىئلا من لارض ططوزهلاوس م ن طرز يسن
 ض|رال/ طاسة ورعبو :لئاداو اهلا نيولضلا هت اند مج خاص ربو ب
 . موحد علرذلاو:بصقلاف ةرربما تدئرلار ل صحب هس: دابرلإر ظعل جانو عن امجد
 صاب وجات لق فضلا حاسم ىنعمام ل ضن اف بالا لولاردح مالا ضن خو
 تا ةنيللاواملوا اهرذاوا ا مصق بس اعل اري رع اذ ارض اس صختلا ضررا جد
 أب سنرد رودطلا زلال شخ ل يتحا ااذ عارز ضرع م ع از لوطنوكل

 ميبصن نولب كور ا نااخا يل نيرصاو لكن يصم تفرع أيلاردبكغ لب اذ أنبل ارلي
 عونب داهرشلا ثنب تقيل علل خدا احدا أعبر اً اعلدضاح اذ اذ لحما هدصلا نم
 صان) لت رس صن تعج : الرد نمل كولا سيصدر وطن اذ ىالاو مهيتلائاون انس
 هي ضرإلاو مايو ل درا بضم ا) ارههةئقلا ارد صخو ىتلا رطل نم
 دعا وعلا ل مخ نوكب ذو قل زيا ضرإلا تعض رش ميزان اف ن اغصاو
 نايم مارس ضرع | سكب يضرم زك رضع سمن نافن اذ تعيق هلذ
 لق تصرغاف مونب فيفا كل ةرعبيت تواسنوا تن دان ممارس روع دازجا رحبت
 ارعيردلو ض رولا يضم ردهش لحدا نوكب ناب نل ذو نبل اجلا رح ىزلرلا بيصن
 تيغلإو شعانماعروكد ار وكل غربر) عاوب جز اذا رسمس ض صخر ضل دار سدس خلو
 نمذلانلا ناي خلل نيعنو ئدرهتلا نمار نح بن اهب هلل ذ خرم ارسزلرلا بحاصل
 كلل ارو رخو زل /زلئاوت ْن اب لن لارا ن4 ناو فروكدملا ضرالا
 هقفخاو كلن معو موني عرف تلال نابل و عرس ملزماك متل رحال يرس ينام ضررا

 عت اهرولوتر 0
 كمن للعلا :ارجرا نمد جر وح از ضبع مو صف راش نوط ص قراني ني خاجرلا
 كعجو قرن قابلا بحاصر امان اهَمَك بزي اميناب ثرهثلا :هرتلارعاتو

 لوازم



 سبضار هد نلذو نيرظالا تب مهيرَعلا تريح يصل لض ١ اه ضأن موا صرزي/ل وازع
 ةراصا* عقلا ملص قو ثيح يصف اهرللا صر حاو لكل تهز دن نيصنو لودلادلي شا
 . 1 «ظولرذ ىاب عراة خاسر بناوجل لص براجركن م ةيرص ضرا دادل لسكن اف ينام
 أ |. اييروصوزهواعارذ نير شد نيضمعلارحاو نينو طارح ١ بو ضمرهو اهجريلتف
 : ا ان لوط صير ضل دزأل بكا ذ' ليبعتلوب للاخ نانا ةروصلاو
 , 0 اهيبئررفنعالاود ام ناعيا س برم ل صاحن نوليق عن ةةسنيضرملا نم
 ١ انما ا لل . - هلذ قروصورشو ار حاسو
 رصاو يسطر ةر ايزل رضرب/ل وظل نم قلبا غيوكدل ا ضرد/ شم نيلوطلا ص ان اف تأع
 هلدلط مح ادلوبف بطلا لصاحنسؤلبا ف نيضرعل حا مزح هع يما مض ترخ اهلبامو نب درعلا نيب تعج ارزجإكل وط خرعمو عرذلا هجن م د لضن فخ نم
 لع ضير طربا و مع اسا نيلوطلارحاو عرذا زك ارريصرخ صرح ولك معبر م ضد
 ة/زلوصتورغصل نا اذ اذ نحو ْةَسس /ت د جو نيلوطلا ىدررطنبب تعاد اذ
 +٠ 0 نسوة بزعل نيلصا نكي وخد نيب واسنملا نيدوعلاحاوو مي رطو شخ
 م02 00 2 2 2 . .. اتمصوهو ضلال زهطاسوفد
 1 نأ علتزو نينضرعلا ولن ,زككو نيلوطلا ةب و اشم ةرولر ملا ضرإلا نه تن هنأ
 سد ارك نمل عرناوكت نفيا رورناةبس نيف اص نأ
 و :هشسول )و نيورعلا عوج ضد :.زف شع مضض طر وكدا معدرما نيل وعلا ني)شن اذه
 1 رص هو ل لره 5 نيعن بضل لصاحب ري: و فنو نيلوطلا بحا 2 مب ضاو
 يي ةسيناثلاو ةنامت نيل وطاا رح ١نوكي نال ثم نيزصرعلاو نيلوطلا عزذ تفلت آو
 عب صاح نكي نبذ وطل درع اذ ةض و نل) و ةعبس يم ملادح نول ناو
 م باو ,نصن دن يدب اوما ل صاح كب نصل عكر او رخص دخون عما

 رسول ان عر زك ن اص زوجي دلام رظسو فلا ز حاس: ةرعم_ لصف , ض3. صوزعوزذ ادد نعياو نا لصاعت نكي نيل وطلا ىضصارح اف نينوعلا ضضارح
 صاورهو ارطمو خىللاوس' هلئد هلم ارق ندررلا بص اف ثبستر ل موجسو!لسوا
 هلل: يرقي رف ضرال مع ( نم هطتساف نللز نلصاعل نامل اذ ادرطنس ىؤنلا



 راعبرلا تواندابّءواّسأ عرض نب داجرلا كنا ناو مص ازوحت الةحادلوب)
 انامل نا لش ودانلا ناري يجن مح اس وجبال معرباضاو محا وجب ام عالض نيب
 عرع نودادرطنم مح اص وجياعح اسم تاراواز له و نيدجيرماذ اه ناويردلاوا نيل
 |ىرعرداضإز م نيملضن بيل ضغلا ب رص او عم رونار دل ع تح اسم ضرع ىلصت مدعل
 | ىرعرباض رم ره يزل انياعلضلاا نب رعبل ةص اخ نيجي لاف نوار فرج انم
 ريافراعدرلا واسس طيف ناد حاس وبز ن اخ اذ مرطب رجيضصن اريل مدل
 سيل ى لا ةعر زلاود فاّدلا تغب عاد ليقاذا لتر لاش لور في طل عد هس
 هرغوا فل ان مطس و ءد اعارذ ندرشغ مع لض ان صد حاو لب م لحس اررهراو اب اريح
 امراض !نبب ل ضعلا نال داهبالا ىو اسعار مدح اسم نردعرع رضا ص صاوك

 دحام أ فارغارل ناو ط سولاف لخالا عيرلل نوح انة ب اجركم ا
 نامت حللز نيزصاىل نكي نب مع نب شع ب رطاو طسرلا ارو رابعا بن وجب ظ

 نك غي قاع ب طا حاس زوجت الام حاس ارم طعسنل لس عار ظفح اذ
 قب مدارعررلر حجر ظونح ا م مدح اص روحت الام ىضذ ارطقس اذ ةباح برطعلا نم ص اه
 مصاص روحالامد مدح ا زوجت معا | بكر كاف لس ناو حادا جوتي مدل
 و وضم برع اذ لضارلا طبحن وجيراو ير اجب ط بحس رن ام اهم ني ثع د بام الز نحب
 لوداياريماف جو غياب رصلا نهلص اه ب مم ضو هو نيو لا نيدعبلا نس
 ةسق» يضرعنهدح او لغو عع ,را وطن مص اول زكرلاك مطس دن هزن) نأل ناو

 قرصازم ةرصلا» يرنعلا نير لضفلا نال نيطيح ا سب لصاوفلا ىو اسمر ين انيزو <.

 اعنا ورعو طونح زم |ططغس اذ نبسمتل خارل ايس ل صاح نيم نعل لورب/ قيارطلا .:
 "ار فارروصر اء اهو ل رشو هلل) فرع انزع انارغو نوضوةب املك يب | ٠

 ىازبرهل ب رطسوه سيل, ئازلا قعر الضان مص ولك ءلخار ىلا ناط ناو +٠ ١“
 مهرلضا نصا وك رس واو ليفان اذ لورلا ق يطل ى عروس ب اجرابناج | <

 هلويعي ع زغس اف مص اسم مءععراض | نمرحاو لق ثم نريد فل ام مطسو ىو ندع
 رم! تساو لخاللاث ثلا حاسي جر نسايم هذح اس كب رع اذ فضلا بام

 . را



 ملحارو ىزلا ن ل ناو لولا تلم ا نم محاصر وجاء حف نكي حادا
 تلد ىضخيراو هل نود وب ثلثا ل خانوا نس وب الخا ف ناف ولاكر غول ل ورمل يرطل ى عرس اف مت دع او نع هب اس نمر حاول ائلْس
 بيرلو قي صانلا ىلعرا مرني ىواسملاى ع اطرتلا نيرضرر يمن سطرت
 ناري زيرحاو لك( رس نمرجر خج دره فانخ أننا هاذ خ ماعلا نرظلانوهو قدغاف
 تلا غر ثرعلا هلل: نافل عرسؤر دعم: ال مات دصجح و الو ع نوسغلا تن اف
 :لئدلرصا جانو اعنا ىلع: وصلا تنال او انهو صير اون نا ةجيلاوا ةلرلئاوناق
 ديؤئاوا سيسضئرر و لطلب و نصنع ر لن اف :تسددعلا عل) ن اف ن اف ير ارس نم
 تان ا ني ع وصلراو وبر اميصاوز هل س طررب و سرس فدا و دن ئارح دلل هنا
 لئادبرص او زتساؤ اركب احب ودساوع وهو نم حالو نو رعبزطاللو ضصُم مكارص دل
 تيار ييضفنو ,يررصلا بح اصل نط امد دعلا علل نه خلت من بلع دريد م شيعي درلا
 قدا ضررا لوط زميل اوتو راج اض رق خل فضحت ةمسقلاب رج ضامق تيل امولع
 لرطلا بورنعم ىكب هضنو تح رف ضرالا لوط يخوي زم جرح از ظوطحاف شين

 سيب زم عوبؤ وطن ام ضرال ضرع ص مل اذ اجت ل رطومف نمسا صرخ اهم ضرعلا
 اررصلا بحاص سيصن وز اهيا تار هاد او ضررا لوط يبت ررصلا بجاص
 ممطْد امثل ف ابل ضرالا يجز موجب لوطلا و يدكيط |بصن مل نا مولع م نسر رطرطب
 نيكل ن امودصمو ضررلاع يبل وطو مضرع لضفلاوهارلوطو راما وط ضرع
 اوسع ريرجر زم عرس درع ىلطي سفن نا رنمض وق علا و راو طل صح انصرعيبيصن م يكل ل صيت م تس ادقب مديعارضويمش اذ ارنطيناريصن م
 عر ادلذ ميس ت واستر اوس امرا نمدحاو لك رس مس جرب هد لقا مهن الرعد
 نلشيزاو يصب ضرع ل صرع مهدرحاو لك بص غن يضل, عر اها ب يضنت تضاف توا
 روز دخانرلن ارصخرا و لعل قم يلقي ضن ردو تيل امد تيقن اماظفنحان
 ب امان نر ؤلئد اصغخ رجؤكض اذ ءرصلا بحاص بيض كفن لب» غلا عب
 ليما )ا دابصنإلا ىوا_لا فشلا لاس لوطنف ايذ ررشن اذا ميلع روض ا وتب طي نم
 ىقاتيببسب | يسماو وار اذ رع: ض صرع داعار نور تعد صبرا ارز وط ةنوملاب ةعيرأ اب ضر



 ةالراوباوربو لوطلا ف عراة ضرع اجيب ع سباو ضررا صر متصرل نولينا
 ماصار مهيد لوطا مل دازاب خيو طقف يعل رميصن صني رئيت يلا زل

 ىضااهرثلا سرع اوك ب يصنرلو زاجل لوط وصلا خمرلر انام متيد طعم لوطلا
 مصل اصهزلا اف ثلا ررحزمؤل اذهل: برط :رعم ن د1 )اف ررصلا بحاصراص
 اتحاد لس دحاو رخو مرسل عاررضلا بح اصل مب يورغن امطف

 ضر لوط مزال زمر ؤل امهر لاعب يسر جرم مهيد نريد نولي اغا مهو
 زرار ظوفحل العا رمسقاف نور شو صاى بمر عت ءلوط نأ اك رزوط ف ضرع نأ
 الحا لصاحب َنئيدابصنر/لوطوح اهر زذءرصل بح اصل هل ذو عبس سغ رخو
 قبطي علا ذع,ٍلطتوسعلا نوب كيرلا درعلا ىارت وسل م رس جوا رطفح ا سيال
 وحوار ضخ نان انوحجو ضرالا لوط بارت ماعم لج سس نسما هعمل ادابعالا
 فيزلاطوزملاودخ اررعض اذارثح اسيد د ننس د ب امره برضلا نم صاحب مب يذلا
 نابل رصا مار عر ةمنو عك عرحا :ىسقل اير عرخ |ررواوهد نوت دص اره
 نصا ) رصالأ سن نال علل ذو لوبا ارعئايوهو زاجل لوط ىزف ع ارذ نه ارجع
 ليجاذافر اجلال وطزم وعلا ءسن اراه ول ضو سدس ل سولو لس لوطلا نم
 توثراثلا زرار هد مولا نطل ىلع يطشولاو دس يصل لوصحر اف ءلوط
 نورا ضرخيزم عارذلا ص لبا لاو رصرب/ نم شع نعسنلا لزعراد شف حرا نل او
 ضرطبو رف عارل) لصاا زج بث لو حاز مدار جرتع اثاو ةلزل'ى نبع, رهو

 بييضدو راها اضارجن ىق ابل ناو منهو ف ام,أ رس نم كس بشد لوط وليف
 تيار بيصن ضرع وليش لوط ضرع قو ضررلا لوط نر رصلا بع اص
 يكل اس جو سموم امو ارصرعرقن هلل امل وط كدت صل بحاص» 1

 نيرحاو لكس يعن لوطو ىزررحاو لك بضل يسلب جر اما ب ضن منافسا
 تلئرؤرع خضر ا// لوط نم ن د رد صحا »ل ع بمكب رصلا بح اص اهرس
 نيرو صانمءارعزو معد وبس د :/ررعو زاجلا لوط تدر ع ضرع عاج
 نصار زم سيد صاف معدد( ظن علا هلل ذر اببنخ ١ تدرآاذاو عارذ ضم هاج

2 



 نعال طاتنو نيد امولحا علت نيزصاع نكبر رصلا بص اصح: ل لاوبمج
 لذهنماو عيل مر اهارذ نيرتعو خيراب طر: لص اح عار اذ نم دارج يمل و صا
 مرنم اكن ب شع د طبس د عر ذا يدلي ف اعارذ ني ريش رص ا ب صصوااينس» أ
 نارا ةعيا حلل ز نما صاحت أ اهرشسورسصلا بح اص نيب هكملا زن اهياجساو
 ّئ عراد, ب طم لصاح ارذ لص رازجر دب دلل لحام دأ زجر لح د ةسس 2
 ْ توارد نيس و يا ران كب 5 ” او رص ءازج عش اعارز نرخ و صا
 0 ٠٠١ ٠ حلت قرص رهو كل هرشو لن د قرعاذ ضد/عيجتح اس
 | عار د نوردعد طرا اهرلوط مصنر' سب ضر يخاذادابصنر//ىلض ل هسا لاشو
 ىصنأأ امر م ميو سسرلا ف املا و كلنا الر لا رصالو اعارذ شعر اصعد

 نوكيزالعمرب ايف ند ءا اذاو حلا ضصنلا اع لشل نيف بردا سحرا نيكل
 باوبا يرو لوطلاذف ن احا مضرع ذاجيم] عي شب ) سم صلا ثلا بح اصل
 مهلا باص مح :ابرثلا نمرص او لك بيض كوريا لوطرك اداه اضن
 الكر كيرلا جرس ثلا بحاص سييضد قتلاذ :قيرطةفرعم ثدرأ اذا
 ١ اهردلاوبب سر جز سهلا تس د او جرح الي )من ادن اهو ن انما قبب
 ىلخا مضاف تنس ناو مح اذ جرو اره مدلج ميم ات ىبب شح انمار حو
 كيئعر سيرارههو لوطلا نم اجار ضرجولاو ام شح او نانما ةىمضلا عجزا
 "تس نا من نر رح نانما قس لا هل وطنا اك لوطا مصرع نال
 تودارتيفنلا انهى غو اماليوه ىلا تلذلا جزم ناءدللا هج نينا وح
 ىعازعو لعانارههوارر د ابصدرلا زخم يب املأ حار مضاد انوي تس ناو
 يب املا ةىسلن اجر اه امه اواح نكن نلبس الحار يسح اه نس ناو فال ريدا
 تيرا عت ىسملا وكيف ىوار اصّمضرلا و تل اذار يمغنلا لج انهو صار الولع
 ةيصإلار وص ظرطحو ماعلا لح ىلا لا ةبسسملاب ىلورلاج لور يدضنلا لي اب
 محئرالا لخس املا زست ىتبس ل ار اضن ددلون الا ريمظنسل) لجحا ابن اريح يضل لا
 ىزرتجحا ىفورل ىهاذا زصاخ لش جيم نيبو ابل نيس لا دع زول جرب
 يصف نكي ضرز//لوطو اه رذررصلا بخ صوتو زا ثلث) بعامل



 ئلطبر مانع ,يلعز ضان ولت قزلادرعلا ىا :وسفلل مرسلا رحى ارظغمهاو نيكو
 اراد نورا ضو حدا غيزلا ظوفح ا ودعا ررعسق اذ نيس ورنا داء ل صاع نب ارث انو صد ارصرعرن ارنب نوح ضرال/ل وط بيد امن ماضل لج ميس اسناد عدلا
 نإل كنذو ل اورج [ماروحور اجيال وطونو ناعتسو :ئيكد ولع :ىدقلا رجب
 انهو ل شوا وساسا :ضو لطم وبرر لشي إوطلا نم نيا اش ارت
 نيطسول[وصز وسخ ,لوصحن اكل وطليبحاذ اذزاجا لوط نم درعلا بس
 00 اف نوثرلالاو .ةصضحاوحتو ىولعملا فرطلأ ىلع
 :ررصلا بحاص س ضد ضر خو عابس ةضطوضير اى يبيع موتر
 مكن كى يغنإ :١ 00 | ناجل ضرع نا مودعمو ضررلا
 فد ضرإ/ل وطين ررصل بحاص بيضون اجا اضاصيخ بلا ناو مرنم ىقبام
 نيإكب يفض عد مج, سهل بح اص بضل ضع نوكينز اهلا لوط ار صرع
 م لاو ببجت عز ومارس ىلح صرع عسقن هللا ال منهو جنم جير لا يحاص
 نيرصاو]ه يضم وطو ضن امم رخو ل بيصنون مسا رانا ب ضب
 ضرال,لوطرم نر رعد ن الابر رص احا لش و اهلا
 نيدو حك يرطد ضرطد عابس مصير او ن انما سيرسل بحاص ب بضد صعد
 اسس نخيراو نيزنرلأ نا هسضعبو عابسا سوة ن لجنرلاى وذ نيرطتلا
 بلوط ةرائلا ضورعلا ووحد و برلا اند ىسيرلا نرد خابسالا سو: لال ندع
 ررصاو محو نلدلا وسم اه, صدرا رظنل لعل هللذ راب ا ترا ناو اجلا
 علا حار نير دحو خبرا برط زم :لص اح عبسو شذ ئ قد ةيام لص اما لب
 اجبراو نيو :دسلصاعا نداصيا سيلاوبساو عابد عابس خ ضد عا
 بسم عارذؤابسا نحر او نيح اند غاعانو ليرد يللا برم صاح عابسا
 اضل عدل ب ضضزلصاح عامس ميسو نب امو عمرا نللذ نيلص اعل نكي عبرا

 بجرب عارم اراه ا يسلو محالاو تا الاويرلاو عارز عابس امس عررا مندل
 سررت ٠1 محامل هدو احارذ نيس وزب ارمانمحم نكي لصاوخلا عك او نع اذ مزاعبسو عر ذا دع برطزم :لصاح عابسا صيراو نب دع لصاعلنكي مث اهرشسو رصلا

 ىزءاو



 . ا 2 هج ل و روص عرب رهو بعرق ف علال
 ٠ نيومارسدااودلا ع يربو مسضش وب نير وصلا نيك ناجم ادعام ا ملعاو
 58 هسوارعامددنر هاوس رلا و سرس و شدثل | عسمرار ال وش ىنحي دلاء ارحم

 1 1 ايعدرو ارسيسو لصررلارعس لدار صدص 3

 اه فاول ع بص نع ابرج ل خا اسد لاا د ازس ن اوه ل وعلا و + بصزرما تلاع ناو
 اهضععد اع اذ نو شح اررلوط نوروز ليش اذ هلذ لاس لبا خاو جزم اع
 ويصس وورلا ل ندلو ثلثلا ل اثئلو ضصسلا كر صدد د هر دب اعارز شخ سس
 مدل ناوضرلاع يبيو مز/ناوضاو برادا, يْغُس تضاو مجوز ضرالاثريناب لذ
 قيل د ددلاو ىضنلا بالو هيا تظردر صب ىبنجرل ث رز م امرا قمتسا
 يلوا نسويال خا للخ شع مؤلم ال وصبو شجن نصل ل ص وكيو مجوز بلو
 يررصلا نولي ناوهحاوطضناو حرس يزل ةئجوزدلو مرسال ميما لع ذخر هلو مرساةنسس
 بحاص سين نوليناو فضنلا به اصل َنِعِب لان وصل اكل وطل' خل ضؤملا
 ناره نبجر اهلا وكبش رجالا باجي نمر تضر نولي ناوز اهلل ب اجرمشلثلا
 مك مضوي راو جو لوطلاوخ مضرع نوكص نيب اسلان بتر وصلا اثر لوطلا ملوطي اك ورعلا 2 ناحاذ ناجل ضعف نيب الانين وصل اكرر: ايضدرلا ضم
 لئلا ]ويم ةايتس اسمه اجلا لعام نيبحاو ل كب يصن لوز اجلا لوط نوب
 ىفرل ار صعق يتعامل دل ضرالا ضر ع ز اهل ضرب اذه د نكح اريد لح مدار ظنت
 لاو جرب لين ئدلا نص سس جارلاو ثلا و شع انناوههاعينلا مجرم مون او فرثلاارمضافرششة عر يي ارثوطزهولبل يدا نير وصل 2 ارارط
 ضرعرم لثلابح اصلى ردن امن لصاع نكي معير او زج ا ثلئ نمر ضاف نانا
 انضرعزم و لرلابح اصل ىزو ة نسل صاخب الل اردرط و زاجل بن اج ىلعينورال
 كسل ئصنلا نزل خازن مرد اح عش صنلاب حاصل وكب و رخل اج ولع
 مص اصلغ ناهيرره انآ رغصلو تلا بحاصلام ضصنل) بح اصلط سسرسو
 عير دارعالا قرط ]ار زع ,يلع وسع ن وكب زل درصل اى موس مرس زم طفح ات نس شح مس اع نلف ضررلا ضركيولع رثخ انس يلاريزخ مصع مش و عارلا بح اضن ام

 ييعراون ادهضرعد نوت د ثائئاملوطو سيدا

 اعاردنو سعد ضيا ل وطلا

 ياو علا اره ضرعر نر عو ناس اوبل

 با :سو ذا عد مصرعو ندرتع دع ال لوطوبعدنلا

 اعارد نوتسوبب دائم ع اسم ا ٠ مسفر بك هس ميس



 ةسيئملا عير رادع رب ابوحجو ارردوط برطتد ناب ضردلا سا ماهل اره ةيساننلا
 مي ارحل ظ وس عوهعأ ل مسخ اذ سرع د ل امو هو اضرع ء
 رااح زوطزمرنععلا سم ارلههوننلا تو لس لويطاإ زم ني شغلاو ذيل يس ثدادللذو لوبوجلا رعب ارجو نا جب اوه نو عابس زب شطنح ا, رع ادوار محو نو شح و
 كوزولاو م املارصو ولعل اف رطل و حر طسو اوطسزىسفب لوصحن اف ءاوط ل جاد اف
 ضرع املا سلثلا ضرع عيارات تلنلا ىح اص نم دحا, لك ب يضر لوط اضدارغو
 ىف اك ضرع خلا روطيخر تغار ندد ضرالا لوط اج ا لوط ولا تدلع: تارونرلا
 علل ظيل | لذ رابتخا تدر او أع ارز شع مترصو ضرالا ضرع ملرطو ضردلا . لوط وفر ررصلا ضرع. نو عابس ةجيراد جم قبب أرمرع نيوتليل نين اا يمص
 نم: لصاحو ايس ئالثو نيعشد لح اكلثلا نب هرازنإ و نرحاو ل كب يضد وسم ار عص
 باطرم ةلصاح ع ابسا ير اوين ونسو غي امهلرلاد ملام عابس إن اند لعيرح ا برص
 زلصاحوبسو نوثرلانو ةعس د +ب امرعو ضصنلا حاسم ار عض ويا مسي امضعلا كد
 هلا بحاص نيب لك شلل ز اجلا محامو عابس ودراو مب ابدع ننس بخ ص

 نياعار ديو ابسسا لالا هر حا برط ص لصاح ع ابسأ ْمَسو ن درع دن انس ارث اشو ا 0 5
 اياررمصونعو كلذ فعاد دنا اوجد هل ذنيمح د امم اني لصاع تكي لذ صاع وما 7 قم 7
 ريذغلوع نم مديرا فرساي وعرق وز ةروصل ره راهم عام نالعأو 20 عرس

 زرصم 22 را أ هت عسسل دس >4

 كراوحاو مهدر لءاعت مدس / بياوصا مولمحك درع : لبعد مهاب جاعيرط ٍُغ 1 ب رس ا د1 ل 2 اما
 مرطو سر طوزلاولضلا نم, ولأ ىلخ اضصنإو نينا نيب اررمسف اندر نانما لا |_ رهط اد

 بن اجطنم ةجارالا نم طقس واخد دوما مخ ةئيرالا ىلع عت ارو عف ميغنو ف 1 ١ مصر ب اج]طنم نيود خنسا لا نتن لمسلا حوف ا” ل سيخ :
 نيبنإلا فخر وسق افرحاو قبب نزلو محو لئلا نه نام اومحو نيصرعلال قا قلد 6

 ناو اؤصلو نيل نب نيا عه زف اًغضد رار صحن كب امرلع موسمملا
 : طَغسندرا اذا ط_ونلازرا و ص د ضضدد نانا اهعيؤبي مالت ص مصقن اذ

 كاره اريج يررلاب نياطبح ا نيملضلا ىا ب نضاخ ير رالا نم باج رو عدومأ
 ١ مموليو ' ْ



 دومعأى عار مضا ّصيرصنو رصد نخاع ميرا نا ب اذ تس ناع الو
 ٌضاداذ_كر/ضرصلا ب احن صا زو سساححا ميال صاوزلكب ىضنو ن :ءهو
 فضنو ن از اوضضو دومحأ لهب سفا [, سوهو ضم نطرريئن نط ةعيراخ اال
 هيطاذ يطمع اهندرل اذا ضصولا لوما بن جيم إذ نيسمتو ني اني
 ضو نانا خم نيف و عذار اب ساط الث الواو صب دل مرن
 تدراناو نيططتملا كدا ح اس وبذ ةذ سوهو كلذ هذ ذنحم نري ةبس
 نينا ن ةتسنيكن يي ةنسلا ضضدو حدوث لك طن ةياثل ةماعلا _ابلعا
 زر ذبح : ف انو ةمنس ني نيف زبن ين شع سمج وأ مز ضضلو
 شعبنا هل ن اذ نينططقلا تع از اخس اشلا هُم مح اص ربو مهسرمو

 ميابف اهلطاسم كو ايم براجر كك شخ اميطعق جرم ضر لئاخ لاقاذا ملئ /
 باو ام زب/,ىض نوف علا بزعاذاهنضرع م كوع اطر طخ و ةبن اما هر وطلاق ن اذ ني رج ارزم باج لحد ارتحاسوبرف نو رطدو ا صد ض بام نك م ضن طعلا بضت نا
 وقول ذر ذيحو نوئربا و :تقيي يالا نمد صن اذ نيدسو صبر نكرم ن  نياوطلا د ها
 نوعبسو : ضو نب نورتو : فوه ار عبر ى ل بام وليق لس ارب اوجحا بعت ناب ذارهرومجركيذاغئخ ارم ب اجلك ب ااوجي يونس لس لئاق لاقن اذ تلصنا/ هذاذ اراوط نعئ ءاهطخو ارضع نب ن اذ عر ذا سو هدد امزمضعيلف
 بيغن ناوب ابعارنم بناجر كرك رز ع اهرومج) اذ ناذ دوه ر ضو اه نجح نف
 دق الثورة زنام عيج وك ارم اريج هيزمت ةبامنولبف لشد وعلا
 بيت ن ارباه اهلك ساو اهدرمجل اهنا ارنب احن عب اجلكويف علل ذ ر ذبح
 توكيد ىلثو نوتالو نؤيد اررثث ى بام ب ضن هيام نولبع ملش وف خو و روما
 اهدا سرق ان سار هو نيل دج ف شلثو سر لو منازل فرلا زل لن
 عايز بام اجرب ل اذ ناذ دوما وبر علل د ذح رزه اهلا زدات وكوفي | يدا عز برطترث ضربا عرلع ن وكبق لضخ بلا بضن نابض هدو مك ع ذنبا
 تدق هلد بنر ى را لع نوليفلشس اب ]كا بزظن نارباض ب اجلكم لف



 اجاوب علل ربح ف از و نيد لثؤ زل ذب امرلو اغلا نينو زون رك دب
 مل وفد رحل بعاد اهجانب اجمل ع رذل دة اهو عراة ئلع اهدرع دس لاق أذ
 اج ظومذ كلل :ر نجح دم ارعمج اذ نيرثهو زد ل شيف رح اهلا ىضنو مام نيم
 ٠ الطير ةلع بط اد ايددعات حك ام احد ومحد قئح اههابب اج لاذ ناد أري اج نم
 نوثر لبو خس قبب نام ضيظلاذ نيدسو ميلا نلبي, لس بناة وحو دوعأو مزامب
 ”نادرح انارعو غرح املا ويد حلند رذج لف ناوبراو خضاوزب اهزلب اربا ةصدراخرب ضاذ
 نيا رغم ل زن قرت رع بن اجزم ةثلشع لاذ ن اذ ريس و اعاد نيس نك رع اعلا تضدؤ درمعلا بزع اذ اهتم ودع اريرع اخو قح اهدرخلذ
 ضاَ د حاوز اًرحاو بضاذ ندعسس ور[ ذجروملا هنا تفعر هذا همم
 4 ارزروص مهو دحاو كل دارحاو نكي ناعبسو عارضا باهي منام
 مضي طعلا برن ناري بذاتك رح اع غر در عض را لئ اخ لاذ تآرلهد
 قيبوابس از دلو نو رع ديصاوححو ايس تضدو ارسلت ةباع نولي
 باضاج ملمع زا عا عرود لقّناذ و برف عابس صزراونوعسسو ماع
 نيوبسوةكيوةيام نب ارح ابراز بملح دي زن ام نب ار سيخ دع بضننا
 انيرغدازجزب لع وزيللا ماج سعد لص | درةيسس نهد سرتعو نيت العر عضافر
 . يؤ ناب اماه قاكاع ان دن وو ةحاراو عارز ناس اههيكك لاذ تاذ 1
 "طابا سرح لع رىسق اذ نيو ةشسد ةبامو بول نولي أربا شع درا ربا
 داما كل اكن اذ لطّحلاو صو ع صار اوتو اههر زجر ذبح نيعشو خس و بام
 نوكش ءاسس جاو سيئ ء. ار ريستلا برد ناوب اب اربد طيب كن وضد معاد
 اريطبكر) كد دذ توصل ادخن ادعوا هر ذبح خا انف نيئز نو ةءنسو بار عضد اهلا

 لميورجلوا كلن نن ضررلا نو تمراذا حلت درو هأييملا اال ضرإلا ثند
 مما داو لوطلا ل نبذ انا ب وس ا بضضوا اس اع لس السم نك مص

 اَهِضداصْفمِصْسَن ب 5 ىاومررص نرعاصل) لصدوعأى دومو ابرص نرع امه

 لمجاو



 طيبا ىفرطيزم فج يل عجي ناب نيت د رعلا ل خد ا دعينا طب يي سأ ىلع لصحاو علئ ررروضي اياك غرع اهلا كلذ بتل عجو دش صاصر داب فصات 2 لم عجزا زءاعتسر/ى حس فوقول ءامدعل اهل نيلقشير ملا لنا معربا اقتسا 33-3 اره وط) احا ادة نيب صويطص او طيئاطسوةبوارلا ل صحت ابلحلا ل بش 27:

 نيبىنلا ضرل الوان ءيذ عنلا طيطاءاوتسانغيعتلاة يوان سا وحدك ناش وصلو لعل لوقا !) هلذصد ظناورزكاوإل قادا نيرتعد صبرا اضوف ةيشط 207 لملوطرضرطن نود انهن ابنخ اوحةيشخأ لوطا بس ضو حادا رابعا 7207 لجورج ردع, ضبط كيد فولو نيسْنُ سسأر ىعاعيلا طين رضي دهس
 ني كلزن ىزل اهي وازلا دع لزق املا طيح يطب نادل انيلض» ايل بلا ضر 7 قلاب همها سنع نيدبس سار دع نا طي ابل زن اهةرسيو هه 7 لاءناب ةهمعصل يوان دج قدي لوقاثلا طيض نكي ناو زبك :لرعم بدع 2
 :باديظنسحاداررعاضنررماغارلا ىبتنما ةرعا نم نكي نادارد علضتر الا فازسداتيملا» 07 ةسرجب نم كبن اذ وضحا نجا لع ةرجا عدل عاضت الا قد اين مقوم ضورغلا 0

 منو ءرتامةرحرا بلا نجف تلا هو نينيذا بح الشنان صبا مساداهيرغوا
 لزناذرلاووّتس امني اىنةيوازل الخ لوغالا طيخىبطناز اوقبضا.لثيورطصو

 كلزنهزلاوةداي نمل لج اهبل رب جصوب تلزم ىذل اف رصملا ل قحارسسبج 727 .لاترصو نا يجر اي طو من نو بر امو مش ل قنا مارح 207 مظنح اذرلاو ظونح ار ا ضد ىورلا قر ايزلا ارد ئلا مل نكي ن اذ را هلة رايد مقرب تلزن عزلة يوازن ادع لوذاعلا طي قلد ناد ليم ا ةرحريي طيب اب
 مل خا هاغنو منج سس ساورانلا جا قب يوتسمضلاط 2 أيدوانناو صطق ىررل الاد ار عاضنرالاف هصقملا صم نافناع رح 207 كيال امداو يد ىرجراملاوارد عاضنرالا ءامبملاصرزم ابا نفث اهاميبط راغب اناني يكلانمليلقلا مرضن ام عب قلاو صن ل لاق كذحرما ةركان صاب



 0 نازيلل قوص فلو

 ! .داننلاو عاريا د نانهىولو . دارا ب كلم أب ضخو رضراه
 . لاجرلا صرتي ن ا ٠ لاح ن اه انادانو . دارا ورم ارلل كلت غ
 1 الل ةهكبر لسرلللعم الو ةراصلاو 0 00
 و الح لا و ماعصاورلا

 م 7 اه حل نم عرفدف ب ف

 ورب 00
 0 ا اا عباسلا فلا
 .د ىن |رحلو فل أولو ى جطضلاو وصصلا 2 اهل ل مل ايسساونيم اعل بس

 : اكازع وشي علا ناف و : سما نيم !نيمالل كلو 3 9
 7 اهي فيعضلا د بعأ دب ىلع نوبات ,

 0 2000 0 03 : 0 لملاوموع نذل تيك لاا ُ 0 ءومل) علب رو نهد اس | م 3 3 ١
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